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Till Läsaren

Läsare, du besinna och lär,

DrufVor i bundna rader jag bär;

Dricka i ord och tankar

Finner ditt öga här.

Candide Lector, hör, betänk

At där en flaska står på en skänk

Och där du ser ett Ankar,

Ar din frögd hardt när!

[Avskr. 1772]



N:o2

ÖfVer Buteljen

Buteljen är min Fästemö,

Min enda vän och maka;

I dina armar vill jag dö

Och annat alt försaka.

Fall lall lalerie...

Jag älskar dig i nöd och lust

Och vill bli vid dig bunden;

Af dina kärleks-drufv^or, must

Drar jag i sista stunden.

Fall lall lalerie...

I dag i roberond så skön,

Hvarfrån så dags min lilla?

Från Fuhrman eller Werner Groen

Kan jag mig lätt inbilla.

Fall lall lalerie...

Min lilla du! Jag ler och lyss

Med hatten på ett öra.

Välkommen hem, gif mig en kyss

Min oro at förtstöra.

Fall lall lalerie...



Min svärfar Fader Bacchus blir

Och jag hans son med heder.

Min ängel, jag ditt sköte dir

Och värmer mina leder.

Fall lall lalerie...

Mitt halfva lif, mitt paradis,

Hur' skall jag mig förklara?

Min söta Mamsell Portugis!

Får jag Er egen vara?

Fall lall lalerie...

Upp fröjde-lågor om hvar an'

I hjerta hals och strupa!

Får jag, min skönhet, bli din man
Och i din brudsäng stupa?

Fall lall lalerie...

Så lät då falskhet upp och ner

Sig klänga på vår trappa.

Bort dygd och fromhet, bort jag ber.

Blott at jag dig må klappa.

Fall lall lalerie

Lät åter lyckans trälar fritt

Vår usla tid upphöja;

Lät afund säja svart är hvitt.

Blott du mig vill förnöja.

Fall lall lalerie...
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Lät alting vändas på sitt sätt,

Lät åsnan bli magister;

Lät oxen dansa menuette,

Blott ej din kädek brister.

Fall lall lalerie...

Skjut dygden pilar i dess bröst,

Stor sak, lät oskuld svida;

Lät tidens strömmar bryta löst.

Blott du blir vid min sida.

Fall lall lalerie...

Lät cedren vackert blifva tall

Och björken blifva ceder;

Min lilla skönhet af kristall,

Jag endast dig tillbeder.

Fall lall lalerie...

[Avskr. 1764]



N:o3

Dryckesbalken

Dem enfaldigom

Kom bese Nya Lagen

Utaf Fader Bacchus gjord,

Då han härom dagen

Satt vid domarebord:

Primo skall man värden ära,

Pro secundo ock hans fru,

Tertio friskt förtära,

Quarto supa nu.

Paragraphen den första

Säjer tydeligen så:

Värd och gäst må ej törsta

Utan supa båda två.

Glasen sku i gästbud ringa,

Plikte den som sitter sur.

PGing, klang, granne klinga!

Drick i botten ur.



Paragraphen den andra

Säjer: Drick värdinnan till.

Hon må gäst ej klandra

Om han supa vill.

Ar värdinnan huld och söter

Och hon ej får skål i lag,

Pliktes dubbla böter,

Knuff och håredrag.

Paragraphen den tredje

Säjer: Stöt uppå din vän.

Ra i ra' som en kedie.

Glasen om igen.

Ingen gitte raisonera.

Ses af samma lagsens rum,

Utan poculera,

Drick, var döf och dum.

Paragraphen den fjerde

Just fördömer nykterhet;

Lärde och olärde

Drickom till förtret.

Värdens skål och värdens vänner.

Släkt och skyldmän när och fjär.

Skål för den man känner

Torstig, röd och kär.
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Paragraphen den femte

Säjer: Klunka hvad du kan,

Men glöm ej därjämte

Bordets hufvudman.

Tackom värden allesamman

Heder och tack och heder och fröjd!

Lefv^e han med gamman
Och värdinnan nöjd!

[Avskr. 1765]



N:o4

Melodi: Sätt ej vänskap uti

Bort med vett och sunda tankar,

Nykter själ adieu, farväl!

Jag bland Bacchi vänner vankar,

Tills jag super mig ihjäl.

Ja, jag är så matt och svåger;

Mina vänner, se, jag dör!

Morgon, innan det blir dager

Ligger jag här utanför. :||:

[Avskr. 1765]
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N:o 5

Melodi: Skönsta herdinna Trastar

Skall nu min strupa af nykterhet lida,

Skall jag städs törsta för folkets förtal?

Skall jag af torka helt skrällande quida

Fastän vår årsväxt för vätan står fal?

Skall jag städs plågad bli

Utaf melancoli,

Fast mig ej hälsan elf cursen står bi?

Nej, jag vill stöpa i glaset min lycka;

Bacchus ju allmagt bör äga som Gud.

Hårdhet af öden mig aldrig kan trycka,

När jag så blöter dem efter hans bud.

Venus ej ramlar kull,

När jag för hennes skull

Blifver afvördnad och nitälskan full.

[Avskr. 1765]



N:o6

När general-mönstring än går an,

O Bacchus, Fader kära,

Stryk ur rullan alla dem
Som ej har lärt exercera

Med pipor, kannor, stop och glas;

Cassera alla sjuka.

Stryk ur rullan alla dem
Som ej ha lärt at supa.

Das Saufen kanst du nicht lassen :||:

Fallerallerarallei

Das Saufen kan ich nicht lassen.

När Moses ur Egypten drog

Och genom öknen vandra,

Israels barn had' manna nog.

Men lika fullt de klandra.

De vämdes vid så löser mat.

Det var för mager föda.

Jag vet, at de af drufvors saft

Sig hellre velat göda.

So eben bist du wahrhaftig, :||:

Fallerallerarallei

Dass Wasser tut mir nicht kraftig.

[Avskr. 1765]
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N:o7

Melodi: Farväl Paris ej ditt behag

Hur lustigt är at vara fet

Och rosenröd och full och het!

Styfkjortel ha på magen— alt väl

Och hes i andedragen

— ni förstån mig väl.

Ack sälla dag då Adam gaf

Sin Eva klapp och vandrings-staf,

At hon kund' verlden öka— alt väl

Och vi i flockar spök

— ni förstån mig väl.

Nu är jag född, men säj hvartill?

Jo, at ha mage som en Grill

Som Gallen kunna dricka— alt väl

Som Standert spy och hicka

— ni förstån mig väl.

Gull intet annat är än mull.

Vår fyrk må gå, vi dimpa kull.

Hej lustigt lät oss klunka— alt väl

Och dricka spy och runka

— ni förstån mig väl.

Farväl med verlden och dess glans,

Med Astrild går jag uti dans.

Buteljen blir min maka— alt väl

Jag dör och har fått smaka
— ni förstån mig väl.

[Avskr. 1765]



N:o8

Melodi: Hurtigt kamrater kom låtom

Den som vill gråta och intet vara gläder,

Sitta med handen under kind i lag

Trumpen och svarter som David uti spader,

Den ge vi alla farväl och hugg och slag.

Bacchus på tunnan, med krans och med blader

Gläde vårt hjerta och lätte vår dag.

Nu är då solen i månen förgömder,

Stjernorna glimma och vädren de stå;

Dagen till ända och flaskan är tömder,

Alting nu hvilar, vi också hvila må.

Men först min flicka som aldrig blir glömder:

Sofve hon gläder, och makan också.

[Avskr. 1766]
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N:o 9

Melodi: Kära bröder klart och liufligt

Har jag blott en trogen vän ell' två,

Tre ducater i min pung också,

Fyra friska rätter

Punsch, gelée, renetter.

Dukat bord för fem, sex, sju må ske.

Åtta slags likörer,

Nio servitörer

Löpare;

Goda vänner vi sku då försöka drifv^a bort all verldsens bitterhet:

Låta myntet springa.

Låta glasen klinga.

Dricka om hvar torstig till förtret.

Men nu sku vi sakta

Bacchus blott betrakta

Stinn och fet.

Ingen lefver at sitt qual föröka, nej man lefver blott för at må väl.

Därför sku vi dricka.

Somna in med hicka.

Drömma med en flicka, roligt gräl.

Märk at lifs-behaget

Ar det bästa slaget

För hvar själ.

[Avskr. 1766]



N:o 10

Ode öfVer Buteljen

Flicka, tag buteljen hit!

Jag är sömnig, matt och slagen,

Jag har ingen apetit.

Värk i hufvud, hals och magen.

Hjertat suckar tysta rop,

Blod och ådror i mig jäsa.

Lät mig få avisan läsa.

Och af gammalt franskt ett

stop.

Det var skönt och styrka kan.

Skål min vän! jag har den äran.

Detta glaset i mig rann

'

Och förnöjde min begäran;

Nu må pipan verkan ge.

Kypare, tänd på och stoppa!

Ur buteljen skall hvar droppa

Innan klockan slagit tre.

Ja, butelj uti din pragt.

Dig at hedra och upphöja

Tar min skalde-mö i akt

Och vill sig så gerna nöja.



Dock min Clio, lilla mö,

Sup och klunka med poeten.

Tänk, från denna ljufligheten

Sku vi skiljas, fly och dö.

Hatten på och ryggen rak.

Hand i sidan, mod i sinne.

Näsan styf och tungan spak,

Röda bubblor uti skinne'.

Benen uti ständig strid,

Hjertat i sin hela galla.

Clio, kom, jag börjar falla,

Käns du nu din frände vid?

Nu är jag dock nöjd och fri,

Min butelj han mig visst lisar.

Verlden och dess slafveri

Som en lek buteljen visar.

När jag den till munnen för.

Kan jag glömma alla öden

Och vet intet utaf döden

Förrn den stunden då jag dör.

När jag lutar mig ikull

Och min munn den jäspar trötter,

Nu jag slumrar litet hill

Och blir het om mina fötter.

Nu min hals är styf och stel.

Nu min tunga liksom torkar.

Ack, hur härligt klinga korkar

När de springa i sitt spel.



Jag har alt till öfVerflöd

När jag har en rock och kanna,

Hela skor och brännvins-bröd

Och en rosenfärgad panna.

Och om lyckan slösa vill

Önskar jag en ting tillbaka:

At hon skänker mig en maka

Som mig gerna dricker till.

Huru sött det skulle bli

At buteljen se lovera

Under Astrilds fröjde-skri,

Souveraint mitt hus regera.

Fuhrman fick en ärestod,

Bacchus en, Cupido tvenne.

Knäpp nu upp mitt halsduks-spänne.

Jag skall bli en vin-marod.

Skål du hela Christenhet!

Turk och Påfve, Vild och Neger,

Verlden och dess bitterhet;

Glaset är min sköld och seger.

Skål min ovän och min vän!

Jag är nöjd buteljer bida.

Jag vill krans åt Bacchus vrida

Och hans ära sjunga än.

[Avskr. 1766]
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N:o 11

Bacchus det var en giljare båld,

Den älskog vele vi berömma,

All verldenes flaskor han har i sitt våld.

Alratorstigsta vän, jag kan Eder aldrig förglömma.

Grensle på tunnan han står med peruk.

Den älskog vele vi berömma.

Och klappar då vandringsmannen på buk.

Alratorstigsta vän, jag kan Eder aldrig förglömma.

I synen så är han ju rosende röd.

Den älskog vele vi berömma.

Och säjer: Du dåre, kom till mig i nöd.

Alratorstigsta vän, jag kan Eder aldrig förglömma.

Och viljen I veta hvar Bacchus han bor?

Den älskog vele vi berömma.

Hos Fuhrman och Holmberg och Belzebubs mor.

Alratorstigsta vän, jag kan Eder aldrig förglömma.

När solen på fästet om morgonen gryr.

Den älskog vele vi berömma.

Han då med sin frände små-hostar och spyr.

Alratorstigsta vän, jag kan Eder aldrig förglömma.



Trotjenare alla och Bacchi tro-män,

Den älskog vele vi berömma,

Kom lukta på tappen och klunka då se'n.

Alratorstigsta vän, jag kan Eder aldrig förglömma.

Jag rifver mitt öra och gäspar och ler.

Den älskog vele vi berömma.

Och värden jag prisar blott rus han mig ger.

Alratorstigsta vän, jag kan Eder aldrig förglömma.

Så dricka vi glada förutan alt men.

Den älskog vele vi berömma,

Vi prisa vår Bacchus och älska vår Rehn.

Alratorstigsta vän, jag kan Eder aldrig förglömma.

[Avskr. 1766]
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N:o 12

Melodi: Noach var en hurtig far

Uppå detta buller-fält

Ängsligt är at pusta.

Ingen lefv^er fritt och sällt

Som ej lärt at rusta,

Som ej kan med ärbar min

Tömma sina flaskor vin,

Sina fla

Sina fla

Sina fla

Sina fla

Sina flaskor och så klunka,

Svimla, ragla, runka.

Ack du usla sorge-tid.

Intet mynt och lycka.

Ingen vän och ingen frid,

Dygden går på krycka.

Menlösheten gråter ömt;

Oskuld afund ren fördömt.

Mina fla = mina flaskor vill jag tömma
Och min verld förglömma.



Kör då fram med lyckans vagn,

Jag och Bacchus åka.

Töm buteljen oss till gagn,

Afund vi sku bråka.

Kör hvarenda ovän kull.

Hej ur vägen, jag är full!

Mina fla = mina flaskor de sku klinga,

Oden för mig springa.

Hej courage! verldens skål.

Skål min tid och öde.

Lyckan kallas punsche-bål,

Sorger där bli döde.

Hej! på detta buller-fält

Lyckans vagn hon går så snällt.

Mina fla = mina flaskor kras med buller

Hej! nu är jag fuUer.

[Avskr. 1766]
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N:o 13

Melodi: Pif pufF paflF med

Ack! hade jag tusende daler

Och böxor och strumpor och skor,

Jag skulle då ställa an baler

Och lysa i dansen så stor

Och hoppa vid pipa och harpa,

Men tiderna äro så skarpa,

Och ängslan i hjertat nu bor.

Men punschen blir kall och så svaler.

Tag glasen och drickom i Chor.

[Avskr. 1766]



N:o 14

Tömmom då glasen, friskt slå dem i!

LefVe då värden, vi fiilla sku bli.

Klunk klunk, si hur det går;

Runk runk, gubbar gutår,

Låtom oss lustiga supa.

Alla de vackra små flickornas skål!

Kommen at supa friskt uti vårt skrål.

Klunk klunk, glaset till mun,

Runkelirunk, drick då på stund,

Låtom oss lustiga supa.

Nu ha vi supit rätt hjertligt bastant;

Fort afmed rocken och sätt'en i pant.

Klunk klunk, alt i sitt skick.

Runkeli runk, klunka och drick,

Låtom oss lustiga supa.

Låtom oss skölja vår strupa så ren,

Tvätta vår maga och märg få i ben.

Klunk klunk, bischoff och vin,

Runkelirunk, hållen god min,

Låtom oss lustiga supa.



Är någon nykter ännu bland oss quar,

Som minsta droppa i glaset här spar?

Klunk klunk, spark'en i än',

Kör'en på dörren för tusend och ränn

Om han ej lärt supa.

Sista den droppan drick du som en karl,

Drick så du hickar och spyr fjorton da'r.

Klunk klunk, si hur han spyr!

Runkelirunk, hjernan är yr.

Tackom vår värd vi fått supa.

[Avskr. 1



N:o 15

Vill jag lefva skall jag dricka

Och min strupa skölja ren.

Friskt förtära, klunka, hicka,

Tills jag går till fädrens ben.

Knäpp upp västen, tag buteljen,

Glöm all oro som du vet.

Pussig min och öl i bäljen

Ar en jordisk härlighet

Trio

Bacchi bussar tagen, hvar efter rang,

Glas i handen, kling, klang klang klang.

Värden med buteljen danse passepied,

Hela laget falle på knä.

Vi sku oss alla

Legio kalla;

Evigt band vi fästa hop.

Hjelte stå skotten,

Drickom i botten

Tills hvar en tumlar i sin grop.
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Lät oss tid och verld förgäta,

Glans och pragt och sorge-rop.

Lyckans mått så sku vi mäta

Efter kannor, krus och stop.

Pussig min och proppad maga,

Färdig hand till stryk och klapp,

Slika lekar oss behaga,

Fast vår tid är svår och knapp.

Trio

Men beskedligt Gubbar, dygdigt nu.

Sex stop till mans, lät vara sju.

Lät oss lofv^a blott när solen vi se

Ej supa mer men afsked ge.

Till slut då dundra

Som sjutton hundra.

Om du ej dricker, ryk och ränn.

Drick sista droppen,

Nu tumlar kroppen.

Kom afund, skåda, kyss oss i än'!

[Avskr. 1766]



N:o 16

Melodi: Beau Masque comment vous

Knäpp upp båd rock och vest

Och drickom ur vår rest!

Kom Fader Bacchus hit, predika som en prest

Om nykterhet och vin

Om röd och pussig min,

Om krus och halfstop, remmare och carafm.

Hit buteljer,

Hvar en sväljer

Som en ärlig karl.

Tag ut korken Gubbar, drickom par om par.

Ack! ha vi ej contant,

Sätt rocken uti pant

Och tag af fmgret bort den sexors diamant.

Ja, för buteljens skull

Jag vågar alt mitt hull.

Tag hit af finkeljockum full en hel kastrull.

Skål min Broder,

Vin-maroder,

Skål hvar redlig vän!

Himmel tack at mina ben de dra mig än.
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Ja män, så är vårt lopp.

Tag hit en sockertopp

Och öl och tobak, vin och pomeranseknopp.

Och efter alt går väl.

Kom Iris i vårt gräl,

En skönhet Bacchus aldrig nå'nsin slår ihjäl.

Skål de alla.

Dem vi kalla

Hvar en för vår vän!

Nu buteljer inga flera finns igen.

[Avskr. 1766]



N:o 17

Melodi: Tendre Echo

Ach! Hvad bättre kära vän

An ett glas och vacker flicka?

Vill du dricka?:
1

1:

Vill du dricka?— Drick ja män. :||:

Friska miner, röda pannor

Fulla krus och kannor;

Du skall dricka :||:

Du skall dricka— Drick igen! :||:

Sorgen ur vårt bröst skall gå,

Bacchus kittla gom och strupa.

Du skall supa :||:

Du skall supa— Klunka på. :||:

Glömmom bort all tidens fara.

Vi sku glade vara.

Vi sku supa :||:

Vi sku supa— Då och då. :||:

Hvar en redlig man i lag

Kråmar sig som foglen storken.

Tar i korken :
1

1

:

Tar i korken— Tappra tag. :||:
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Runkar, klunkar, hjernan pinar.

Tumlar se*n och grinar.

Tar i korken :||:

Tar i korken— Full och svag. :
1

1

:

Raisonerar du då karl

Och vill uti laget svika,

Skall du skrika :||:

Skall du skrika— Skrik en hvar. :||:

Tappert mod och karlaseder,

Varma bröst och leder.

Vi sku skrika :||:

Vi sku skrika— Par om par. :||:

Lefve alt hvad lefva må,

Lefve raska lif i hopen.

Töm ur stopen :||:

Töm ur stopen— Klunka på. :||:

Lefve alt hvad skönt kan heta,

Som plär hjertan reta.

Töm ur stopen :||:

Töm ur stopen— Lät oss gå. :||:

[Avskr. 1766]



N:o 18

Hur plär väl en torstig göra,

Sen han glas i handen fått?

Jo! Han torkar den vid öra'

Som vill neka honom vått.

Han bort-kiknar, blånar, raglar.

Glömmer lifvets sorg och nöd,

Trumfar, rifs med naglar,

Tumlar rosenröd.

Granne, kom och tag din kanna.

Flaska, glas elf hvad du har,

Aftonrodna n i din panna

Har gått upp, och jag är klar.

Lät oss fritt med glasen klinga,

Werda, werda? Jo, god vän.

Drick eir du skall springa

Ut på dörr'n, ja män.

Flickans skål som rör vårt sinne

Och i hjertat bröllop har!

Om rivaler äro inne

Dansa de på dörrn i par.

Lät oss med hvarandra fikas

Hvem som först skall gäspa full.

Se'n sku vi förlikas.

Glada dimpa kull.

[Avskr. 1766]



N:o 19

Melodi: Uppriktigt jag älskar hvad

Skälm vare den mannen, rätt ful och fatal,

Som låter stå glasen och pustar i qual.

Fallerall

Som låter stå glasen och pustar i qual.

Men ärlig den mannen som dricka har lärt,

Som nykter ger öfver alt hvad han förtärt. Fall

Lät väcktarne ropa i tornen i lur,

Det angår oss intet, vi dricka blott ur. Fall :||:

När väcktarne ropa at tio hon slår.

Kan ske uppå benen, min frände, jag står. Fall

När elfva torntutaren blåser så torr.

Tag glaset till munnen och hatt på kaporr. Fall....

När väcktarne ropa at klockan slår tolf.

Då ser man buteljer på bord och på golf. Fall



När väcktarne ropa at klockan slår ett,

Skall punschen i halsen än koka så hett. Fall :||:

När väcktarne ropa at klockan slår tu,

Då ropa vi alla: Tu supa för sju. Fall :||:

När väcktarne ropa at klockan slår tre.

Då höra vi litet, och intet vi se. Fall :||:

När väcktarne tystna, korftrumman slår an,

Då ligger min supbror och jag på hvaran. Fall :||:

Vi älska upriktigt vår värd och vår vän.

Om någon förtryter, så kyss oss i än. Fall :||:

Nu ha vi tömt bålen till pricka rent ut.

Sex gubbar i skocken fuUpissa sin knut. Fall :||:

Så rörom i bålen, så bålen ger knall,

Och gubbarna tumla och leken blir all!

Fallerall

Så gubbarna tumla och leken blir all.

[Avskr. 1766]
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N:o 20

Melodi: Säj mig Damon sad' Lysandra

Adams skål i Paradiset

För dess första invention,

Då han vant på bästa viset

Evas hjerta och person.

Cloris, du mitt alt i alla,

Du min lustgård blifva må!

Men min Adam skall ej falla,

Han skall många åldrar stå.

[Avskr. 1766]
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Melodi: Så får på lyckans nåd

Kom sku vi dricka, drick min Cousin

Och sitt ej här och pjunka;

I korken skrufVen stick, min Cousin,

Och runka, runka, runka, min Cousin,

Du fyllhund, du kanin!

Drick, drick du min Cousin,

Och lät oss alla dricka, klunka.

Vi äro vandringsmän, min Cousin,

På Bacchi våta gata;

Besökom nu vår vän, min Cousin,

Och lät oss sorla, prata, min Cousin,

Han ger en lustig min.

Drick, drick du min Cousin,

Vältalig blir du som en skata.

Ja! Alla värdars låf, min Cousin,

Från första man och quinna.

Som proppat tomma skråf, min Cousin,

Satt starr'n på ögonhinnan, min Cousin,

God mat och mycket vin

Gör mången glad Cousin

Med Värden som ock med värdinnan.

[Avskr. 1766]



39

N:o 22

Melodi: En gång jag såg en nådig fru

Stå vid glaset och vigas vid kannbuteljen,

Se sin skönhet och klappa sig uppå bäljen,

Skrufva korken och grina till, — Polimäja

Längta efter spickesill, — Pitehäja

Dundra bistert och vara kärlig och vreder,

Ge en örfil och supa brors-skål med heder,

Klunka på och tömma ut, — Polimäja

Torka så en ftiktig trut, — Pitehäja

Stå och gapa och se på ljuset och undra,

Sväfva, stupa och dimpa kull som en flundra.

Stiga upp, och dimpa kull, — Polimäja

Ar en lefiiad glädjeftill. — Pitehäja.

Märka durchlopp och känna buller i lifvet,

Spy på stolar och sluta dagstidsfördrifvet,

Runka, klunka och somna se'n,— Polimäja

Det är ljufligt min söta vän. — Pitehäja.

Hin bli nykter, hvem tackar en väl därföre?

Supa skall jag, ur plåten ta sista öre'.

Verlden är en rageldans,— Polimäja

Tagen Bacchi segerkrans. — Pitehäja.

[Avskr. 1766]
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N:o 23

Bacchus uti knektgestalt

Ber oss supa med gevalt.

Ingen svike

Sin gelike,

När han ropar: Ge fyr öfver alt! Fine

Alla man här lika glada ser,

Generalmajoren med sin underofficer.

Alla supa lika dant,

Capitenen, Löjtnant, Fändrik, Väbel, Adjutant. Da Capo

Contradans och menuett

Ger oss alla lika rätt.

Rangen sedan

Lägges neder,

När man fram i dansen trätt. Fine

Mästare, Lärling och Gesäll

Dansa med hvarannan, lika lustigt, lika sällt.

Jämte Nådig fröken och Mamsell,

Cajsa-Lisa kammarpiga dansar lika snällt. Da Capo

[Avskr. 1766]
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Förr än Döden slår oss neder,

Och vi den sista pusten ge,

Lät oss värma våra leder,

Kyssa vår Bacchus, gråta och le.

Farväl, min krycka

Jag måst' bortrycka;

Verld och öde mig ej rör.

Min kork ur skida.

Jag kan ej bida,

Hit med supen förrn jag dör!

Gubbar, vi sku glada vara

Förr än vi skiljas ifrån hvarann.

Lefve säll de skönas skara,

Lefve i världen hvar redlig man.

Ett gör mig smärta:

Ack! Ack! mitt hjerta

Drar en suck för Iris djup.

Min kork ur skida,

Jag kan ej bida,

Pro secundo än en sup.



Efter, Gubbar, vi bli glada,

Drickom en skål som sorg förstör.

Ifrån kronan till en späda,

Lef^e den ärligt tänker och gör.

Lät glasen klinga

Och för mig ringa.

Nöjd jag går till fädrens ben.

Min kork ur skida.

Jag kan ej bida.

Jag är klar— buteljen ren.

[Avskr. 1766]
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N:o25

Melodi: Piff pufF paff med bomber

Höger om, vänster sväng, klinga!

Buteljer, hej, marsch fram för front!

Som kulor sku korkarna springa

Och skymma bort vår horizont.

Ryttmästare, fram där det gäller,

Hin träffa vi med hans gesäller.

Tag femton buteljer med dig.

Hej Bussar, ett tu tri det smäller,

Och Bacchus vi tukta i krig.

Håll ögonen styfva till höger,

Grip hurtigt till carafm!

Herr Löjtnant, friskt upp, var ej tröger.

Var modig, nu får vi mer vin.

Och vivat vår lustiga skara!

Ja, Bussar, dra på utan fara.

Min Bacchus, vi fredar vår rätt.

Ja, vivat vårt echo månd svara

Hvar ryttmästar', löjtnant, cornett.



Stå stilla på flygeln kamrater,

Och hattarna uppå en sne'.

Friskt hurtigt, ty ingen är flater;

Er skål Herr Quartermästare!

Och vivant de mörkblåa gubbar

Med klingan som hjertkammarn rubbar,

När ovän för stöten är fal.

Guds barn uti kjortlar och stubbar,

Och vivat vår muntre corpral.

Nu komma de stoltaste bålar

Hej Bussar, hattarna af!

Skål Adolph i landet som prålar

Med krona och dygd till Din graf!

Lovisa, hvart hjerta Dig vördar.

Den renaste säd Du här skördar

För Dig och för hela Din ätt.

Du afund, som alting ju mördar, .

Gör knäfall och vörda vår rätt.

[Avskr. 1766]
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N:o 26

Melodi :Philemon dref vall sina

Ack! Verlden är ängslig och tiden är svår,

Och myntet så sällan det klingar.

Man somnar och vaknar och örat man klår,

Och tankan med illgrepp sig svingar.

Men intet dock hjelper, Courage god tår!

Lät halfören dansa med Bacchus i spår.

Och Sorgen bortflyga med vingar.

En statsman han hvälfver båd' riken och land,

En lyckones usling han prålar.

En Croesus ducater utöser med hand.

Vid dörren en Lazarus skrål ar.

En Momus i verlden han hvässar sin tand.

Hin Håle i leken, jag löser mitt band

Och tager mitt rus utur bålar.

Så kom då en anda med litet förnöjd,

Ett sinne som hatas af lycka.

Och låtom oss tindra som stjernor i höjd,

När tjockaste molnen dem trycka.

Den lugn har i själen, han saknar ej fröjd.

Till stillhet ell' buller en dödlig är böjd.

Stor sak, lät oss korken utrycka.

[Avskr. 1766]
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Melodi: Du lilla Gud som hjertan

Kom Nöjets Gud, vi vänta dig,

Kom sitt uppå din tron.

Vårt hjerta modigt fröjdar sig

Och gläds vid din person.

Ett Tempel är dig nu beredt

Så städat rent och snyggt.

All sorg och qual vi afsked gett

Och lefva sällt och tryggt.

Kom matta sinnen med begär

Vid fulla glasens brädd.

Den kära Bacchus hvilar här

Uppå sin blomsterbädd.

Slå glasen i, drick Gudens skål

Med hopp och fröjd enhvar!

Ty supa är vårt ändamål;

Blif derför, Bacchus, quar.

Upp dans och spel med glädjeskri,

Chagrin, Migraine, farväl!

Adieu, gå bort Melacoli,

Kom fröjd i lif och själ!

Bort china-pulfwer-emulsion

All febrars tyranni!

Hjelp oss, vi ligga vid din tron.

Kom Bacchus, statt oss bi.

[Avskr. 1766]
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N:o 28

Sup ditt nöt, din hund, din canaille!

Öppna din strupa och rensa nu svalge'!

Står du blyg? Drick om och vet hut.

Drick och glöm all sorg och fara,

Skål båd' Fan och Sancta Mara,

Cloris, Damon, Pål och Knut.

Bort med kärlek, pil och smärta

Sk., i Daphne, Melicerta!

Drick och drick :||:

Drick och drick då glaset ut.

[Avskr. 1766]
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Melodi: Altsedan Bernhardus

När Adam han bodde i Paradis

Så hade han roligt på menskligt vis,

Men hin skull' där gästa!

Till bästa

Sin nästa

Han gaf hvarken vått eller torrt som man vet.

Ej var han karl till at laga en bål,

Fast pomeranser satt rundt kring hans gål.

Tvi den hundsfotten!

I botten

I botten

I botten vi dricka uti all förtret.

Fy tusand, det var ett sällsamt gemöt.

At lukta på drufvor och stå som ett nöt.

Spritt naken, förryckter

Betryckter

Och nykter

Och titta i luften och undra på alt.

Se'n han blef gifter så bar det till vägs

Ur Paradiset om quälFn klockan sex.

Tömmer blef gålen.

Men bålen

Men bålen

Men bålen står fuller så drick, det blir kallt.



Blif granne ej dummer som Adam din far,

Men gör dig i verlden blott roliga dar.

Tag glaset och runka

Och klunka

Och pjunka,

Drick och var gläder och glöm nu all strid.

Prisa Värdinnan och Värden ha kär!

Sitt ej och bliga så trumpen och tvär!

Bästa den lotten

I botten

I botten

I botten är dricka och glömma vår tid.

[Avskr. 1766]



N:o 30

Melodi: Tendre Echo

Bacchus, du som tröst mig ger

När mitt öde pannan trycker,

Du bortrycker

Som jag tycker

Hvad mitt hufvud tynger ner. :||:

Men jag beder,

För min heder

Tysta ryktet neder.

Göm den smärta

Den mitt hjerta

Dig och glaset anförtror.

[Avskr. 1766]
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N:o31

Melodi: Din skål min vän det fägnar

Nu är jag full.

Kamrater, hjelpen mig jag tumlar rätt nu kull.

Den ljufva saft

Har ur min hjerna tagit bort all märg och kraft.

Här ligger jag med hull och hår,

Hjelp upp mig granne, men god tår.

God tår, god tår.

Jag låfvar dig

Mitt stora hus i staden, om du hjelper mig.

Min bästa häst.

Min fästmö, mina byxor och min rock och vest.

Slätt intet menskian sjelf förmår.

Hjelp up mig granne, och god tår,

God tår, god tår.

Jag skänker dig

Mitt landtgods och mitt säteri, men bara tig.

Ty eljest lätt

Så tar man det ifrån dig, utan lag och rätt.

I verlden altför und'ligt går.

Hjelp upp mig granne, och god tår.

God tår, god tår.



Se, här på stund

Du skall ock få jus patronatus och min hund.

Min ladugård

Och alt hvad som jag ärft och värft blir i din vård.

Och sagt och gjort, det står som står.

Hjelp upp mig granne, och god tår,

God tår, god tår.

Men granne du,

Om jag blir gift vill du väl ligga hos min fru?

Ja är ditt svar.

Nej ränn och ryk, i rännsten blir jag hellre quar!

Och dra för tusand, jag dig slår!

Farväl min granne, och god tår.

God tår, god tår.

[Avskr. 1766]
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N:o 32

Melodi: Ack! hur är mitt välde stort

Dufna hjerna, matta syn

Och ögnalocken tröga,

Näsan röd och bleka hyn

Och lifvets krafter siöga.

Strupen torr och halsen stel,

Blod och ådror varma.

Magen i ett dunder-spel.

Ack! Himmel hjelp mig arma!

Så går till i Bacchi rätt

När han sin troman nöjer.

När man hurtig är och lätt

Och sig till glaset böjer.

Tacka vill jag utan hat

I hans tjenst arbeta.

Bort med Nittisex års stat,

Hans sportler äro feta.



Dufna hjerna, var då glad

Och matta ögon vakna!

Snart sig vänder lyckans blad,

Du skall din fröjd ej sakna.

Men förrn solen tar god natt

Och förr än stjernan nalkas,

Skall med sporrar käpp och hatt

I Bacchi tjenst du svalkas.

Kommen hit i ämbetsmän

Och Fuhrmans auscultanter.

Blif vid tunnan ämnessven,

Poeten vid sitt lanter.

Trumf och rim och glädjerop.

Rätten sig nu sätter.

Vittnen, kannor krus och stop,

At jag är full och mätter.

[Avskr. 1766]
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N:o 33

Kom lät oss supa,

Vattna vår strupa

Och skölja den ren!

De hesa ropen

Töm utur stopen

Quickna i hopen

En hurtig och klen

Båd' till hjerta och ben. Fine

Klingom med glasen och drickom i fröjd!

Ingen rätt nykter kan lefva förnöjd.

Chorus: Hvad skall här bli?

Rent fylleri!

Slå då uti,

Nu dricka vi.

Solo: Bacchi små baljor de äro dock djupa. Da Capo

[Avskr. 1767]
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Melodi: En Celadon gaf fröjderop

Fråga

Hör kära granne, sätt Dig ner

Och tag Ditt glas och pipa.

Kom, lät oss mästra alt som sker

Fast vi det ej begripa.

Hur kommer till, säj granne min,

At jorden den vi trampa

Ar runder som en carolin.

Och solen het som en lampa?

Ett glas, god tår min granne Du!

Kan Du mig det förklara,

Hvarför så udda, at just sju

Fixstjernorna sku vara?

Och hvarför månan sitter quar

Fast hund på henne skäller?

God tår min granne, ge mig svar

På hvad jag Dig framställer.
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Svar

Hej kypare, slå glasen i!

Och granne, intet prima

Om jorden i peripheri

Och nattens stjernedimma.

Vor jorden blott en carolin,

En sexmarks-plåt må göra,

Så blef ' jag Atlas med god min.

Min börda skull' jag förstöra.

Blott himlens måna önska' jag

Hon vor' af guld en massa,

Och at det regna natt och dag

Små stycken i min cassa.

Då fanns jag uppå Riga jämt.

På Göta Leijon och Gripen,

Och detta hjertat satt ej klämt,

Och intet hängde jag lipen.

[28 mars 1767]
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N:o 35

Det är visst at detta klotet vi vandra kring som futtiga

Antipodes är så upp och ned vänt, at ingen dödelig men-

niskja går rätt, från en Cicero i Rom till en Markatta

i Japan, från en Eugenius till en Sugga i Telje.

Ty, ty vi ha en sammelplats.

Hvar en har har sin föresats.

Liksom han tycker,

At göra dagen lätt.

En sin Cloris bojor för.

En vid Bacchi tunna dör,

Hvar sina nycker

Och sina tänkesätt. -

Men Bacchus är min enda ro.

Hos honom vill jag bo.

Naturligit at till ändamålen bruka medlen, hvad är kraftigare?

En herde samlar sina lamm i skuggan, när solen tänder sina

lågor och med ett himmelskt bladguld förgyller hans panna.

Ett beklämt hjerta tar sina rus, och en helig David en kär Bat-

seba och så vidare.
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Ty en Cloris, om man har,

Och en flaska i förvar

Gagna de båda

Och göra dagen lätt.

Bacchus är allena den

Som jag väljer till min vän.

Lät honom råda

Med Noachs tankesätt.

Men Bacchus är min enda frid

Dygnet om till midnatts tid.

[28 mars 1767]
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Lif och mod och tankar,

Bacchus kring oss vankar

Stinn och fet,

Röd och het.

Hör hur' gubben stånkar;

Han tål ingen nykter,

Ser ej en betryckter;

Gubben har

Fordna dar

Lefvat sjelf förryckter.

Friskt kära Bacchus, ingen fara nu!

Vi skola supa om till klockan sju,

Hurtigt, hurtigt intill klockan sju.

Hur mår du min strupa?

Skall här Bacchus stupa

Utan tvång

Och med sång

I det röda djupa?

Nå så hit buteljer!

Hvem är som ej sväljer?

Intet larm.

Ingen harm

Våra hjertan quäljer.

Friskt kära Bacchus, vi dig känna grannt!

Skål kära bror, ja det är visst och sannt!

Lustigt, lustigt, det är visst och sannt.
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LefVe våra vänner!

Hvar sitt hjerta känner;

Fröjde-rop

Allihop,

Ingen Iris bränner.

Dock, at sötma röna,

Vörda vi de sköna:

Friskt igen!

Hvar sin vän

Vill med trohet löna.

Friskt, broder Bacchus, korka dina sprund!

I våra hyddor vänta vi Jon Blund,

Ljufligt, ljufligt vänta vi Jon Blund.

[Avskr. 1767]
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Vinets kraft mitt hjerta stärker,

När den torra halsen värker.

Skål min Iris, jag är fti,

Fri ftån Astrilds barbari!

Syn och hjerta må sig ftöjda,

Bacchi barn är nu förnöjda,

Men jag är, jag dör och blir

Sultan Bacchi storvisir.

Fuhrmans hus är min seraille;

Där, som turk och som canaille,

Uppå golfvet ligger jag.

Super om till ljusan dag.

Bacchus är den jag vill vörda;

Han vid tunnan må mig mörda,

Men jag är, jag dör och blir

Sultan Bacchi storvisir.

Ja, jag svär vid Bacchi lagar.

Nykter själ mig ej behagar.

Men, hvad qual jag åter spör:

Astrild— votre serviteur!

Kärleksguden månd' jag finna.

Hals och hjerta, båda brinna.

Men jag är, jag dör och blir

Sultan Bacchi storvisir.

[Avskr. 1767]
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Brandvakten

— Klockan är nio slagen.

Du gamla skrammel-troU

Med all din lögn och sägen,

För tunor tusend håll!

— Klockan är tio slagen.

Jag ger dig tusend fan.

Bli nykter hela dagen,

Det blir mig en chican.

— Klockan är elfua slagen.

Så torstig som en elg.

En sup gör godt i kragen,

Hvar är du, min butelj?

— Klockan är tolfslagen.

Ja ropa, stolle du.

Min strupa skall bli tvagen

Till morgon klockan sju.

— Klockan är ett slagen.

Ja, råma nu din tjur.

Drick oxe uti hagen.

Jag klunkar stopet ur.



— Klockan är tu slagen.

Hvad är det mer ditt as?

Det är den gamla lagen;

Jag tömmer mina glas.

— Klockan är try slagen.

Aj, aj, si, si jag dör;

Jag får så ondt i magen.

Fy tusend hvad jag gör!
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N:o 39

Käre bröder,

Drickom Mosis skål!

Han är döder,

Men i denna bål

Vi hans namn upplifva,

Oss på resan gifva

I det friska, friska, röda haf:

Denna BischofFs-slefVen

För vår värd är blefven

Mosis staf;

Hafvet han med denna stafv^en delar,

Pharao, han kom med all gewalt;

Konsten honom felar,

Han med vagn och selar

Plumpa neder, som en tunna malt.

Lika godt må vara,

Vi torrskodda fara.

Marsch öfveralt!

[Avskr. 1767]
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Skål

Si så skrifver Bacchus helt kort i sin bok,

At du skall ärliga supa.

Du må vara som Cicero lärder och klok,

Eir också, som Hallman på Åland, en tok

Så har du ju maga och strupa.

[Avskr. 1767]
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Bacchi Vagg-visa

Tyst bröder, Bacchus har somnat,

Det må han få.

Hans kropp af vinet har domnat.

Det plär så gå.

Så vyssje lull. Så sofve lull,

Så sofve tussa lulla

Tills alla glasen bli fulla.

Så röd och hvit som en blomma,

Vår lilla Far.

Se'n alla glasen blef tomma.

Han somnat har.

Så vyssje lull, etc.

Och vaggan knirrar och knarkar,

Så sof^e lull.

Och lilla gubben han snarkar.

Han är så full.

Så vyssje lull, etc.

Sof sött, du får tids nog vaka.

När krus och glas

begynna slamra och braka

I vårt kalas.

Så vyssje lull, etc.



Men sku vi sitta och söfva

Vår lilla Far,

Så tör vi kanske behöfva

Ett glas eir par.

Så vyssje luU, etc.

Sof sött, sof sött utan quida,

Det blir därvid.

Dig ingen mara skall rida,

Ligg, ligg i frid.

Så vyssje luU, etc.

Hör Frans, när Bacchus uppvaknar.

Så säj oss till;

Kanske at gubben oss saknar,

Han supa vill.

Så vyssje lull, Så sofve lull,

Så sofve tussa lulla.

Tills alla glasen blir fulla.

[Avskr. 1767]
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N:o 42

Öfver Sans soucis

Lycklig den ur bittra verlden

Går till Bacchi rolighet,

Och vid glaset glömmer flärden

Och den bittra verlden.

Sans soucis nu, kamerater,

Bacchi öden nog man vet;

Bli vi svin elF potentater

Dö vi kamerater.

Ingen skall den andra svika.

Vinet gör oss lika.

[Avskr. 1767]
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Bacchus i Båten

Melodi: Fackeldansen

Öppna Bacchi slussar,

Kom ombord nu bussar!

— Kom och lät oss supa.

Lät oss vara glada,

Som najader vada!

— Kom och lät oss supa.

Bussar, plaska, plaska.

Vi ä raska, raska!

— Kom och lät o supa.

Ge hvarannan handen,

Fuhrman står vid stranden.

— Kom och lät oss supa.

Se hur Bacchus seglar,

Sig i vågen speglar.

— Kom och lät oss supa.

Hela fältet gungar,

SoFn i molnen ljungan

— Kom och lät oss supa.

Kom och kyss buteljen,

Drick'en ur och sälj'en!

— Kom och lät oss supa.

Vandringsman, se ståten,

Bacchus ror i båten.

— Kom och lät oss supa.

[Avskr. 1767]
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Melodi: Man önskar

Mitt sinne friskt upp uppå krogen,

Ty Bacchus han väntar oss där.

At vara Apollo mer trogen,

Det ser jag gör bara besvär.

Hans gräl kan min åtrå ej mätta.

Jag bjuder altsammans farväl.

Blott jag mig vid tunnan får sätta

Och läska min torstiga själ.

Lät högfärdens dårar predika

Om höghet, om ära och pragt.

Lät menniskjor kappas och fika

At komma till välde och magt.

Lät folket hvarannan förraska

och stifta mot enighet krig,

Blott at de ej röra den flaska

Som jag har satt undan för mig.

Lät girighets-bukar förtäras

Af åtrå till pengar och gull,

Båd' dagar och nätter besväras

At vakta ett bonat schatull

Och sucka så mycket de kunna

Och tala ur girighets ton.

Blott min alrakäraste Tunna

Ej faller i samma passion.



Lät Doctor Confucius streta

At skaffa sig vett med gewalt;

I luntor och lexica leta

At känna och utforska alt.

Hvar Wien eller Rom är belägen

Jag agtar så mycket som grus,

Blott at de ej stå mig i vägen

Där jag tänker sätta mitt krus.

Lät Venus med hela sin skara

Fritt vandra förbi mitt quarter.

Om hon mig ej gunstig vill vara,

Jag henne dock icke tillber.

Men ger hon mig korgen i harmen

Jag tar den emot med god min.

Blott pojken vill ta den på armen

Och hämta mig hem ett glas vin.

Lät alt fälas fram i sin lusta

Och mig för sin ovän anse.

Lät fåfängans anhang utrusta

Emot mig sin hela armé.

Mitt sinne sig däraf ej quäljer,

Sjelf ger jag mig gärna i strid.

Blott at mina glas och buteljer

Af plundrare lemnas i frid.
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Ja, lät hela jordklotet bullra,

Lät verldarna stå i gevär.

Lät byar och städer omkullra

Och rubbas med alt hvad där är.

Ja, ända till gator och torgen,

Blott at den källarn står quar,

Där jag kan få taga på borgen

När jag inga penningar har.

[Avskr. 1767]
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Melodi: Mor min had'en liten

Cain, Adams äldste gosse,

Gjorde bror sin en surprise:

Slog ihjäFen på en mosse

Vid en grind i Paradis.

Drick, drick! När pojkar lufVas

Lefva vi på annat vis.

Cain var ej van at frukta,

Satt' sin hatt uppå och slog.

Abel på sin mössa lukta

Och i mössan han ock dog.

Drick, drick, lät korken skrufvas!

I buteljen ha vi nog.

Abel kanske ville råda,

Cain tyckte han var karl.

Nyktra måst' de varit båda.

Ledsna vid så torra da'r.

Drick, drick! Lät dig ej kufvas

När du vin och krafter har.

[Avskr. 1767]
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N:o 46

Melodi: Si god dag min vän

I den stora deputationen,

Där vår Bacchus är president

Och därnäst den främsta personen

Fader Fuhrman, strup-intendent,

Just där :|:|:|:

Drickes rätt excellent. :||:

Den dit kommer arg och försvuren,

Slår i bord öfver ren prejudice,

Öfver fuilmagts-datum och turen,

Får ett spetsglas godt portugis.

God tår :|:|:|:

Här är ingen justice. :||:

Den som mist sin syssla och lyckan,

Går och suckar brödlös och ber,

Har blott äran, säcken och kryckan.

Vin och vatten får, ett quarter.

God tår :|:|:|:

Och det sköljer han ner. :||:



ut

Den som grubblar på at betala

Banco-lån, Interessen och mer,

Sitter tyst, flyger lågt som en svala,

Får af bittert spanskt ett quarter.

God tår :|:|:|:

Alt är billigt som sker. :
1

1

:

Den som ägt några tusende daler

Och för Kronan gått i förskott.

Sitter tömmer, bleker och småler.

Ett glas gammalt får som är godt.

God tår :|:|:|:

Men det går då så smått. :||:

Den som kommer, sig allarmerar

Ofver cammar-economi,

Korsar sig och dundrar, pesterar, •

Står här fritt all slags fylleri.

God tår:|:|:|:

Glasen tömmas uti. :||:

Den som ängslig sätter sig neder,

Pustar för en riksdags-sermon.

Klår sitt öra, darrar i leder,

Får Hochheimer-vin med citron.

God tår :|:|:|:

Vacker deputation. :||:

[Avskr. 1767]
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N.o47

Ceremoniel vid Bacchi Begrafning

Vår Bacchus blef död.

I armod och nöd,

Men stolt, till begrafning all släkten man böd.

Liksom till kalas

Med klockor af glas

Man ringde och ringde, fruntimret fick place.

Af alt tungomål

Kom folk till hans gål.

Chorus: Af alt tungomål.

Processen var stolt.

Herr Fuhrman i kolt

Han red med prestafven och ropade: Hålt!

En kypare-svärm.

Vår dödas beskärm,

De följde näst efter; men granne, dig värm.

Ditt glas står dig för.

Drick granne, du dör!

Chorus: Ditt glas står dig för.
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Poeter hans bår

De bära, sen går

Just två källarmästrar med utslagne hår;

Därefter två ljus,

Så kommer med krus

En uppbörds-commisarius med tafla och rus.

En stok procession,

Drick, drick med raison!

Chorus: En stolt procession.

Processen alt skred.

I första det led

Den åldrige Schmidten helt ensam han red.

Därnäst med god min

Så kom Kolmodin

Och förde med floret en tom carafm.

Drick granne, var glad!

Vårt lif som ett blad.

Chorus: Drick granne, var glad.

Herr Stenberg kom se'n.

Två uppsyningsmän,

De äldsta på staten, ur vägen min vän.

Se'n vagnar ett tjog,

Fyllbultar där låg.

Peruker och käppar, buteljer och tråg.

Drick granne, var fri!

Ett ståtligt parti.

Chorus: Drick granne, var fri.
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Nu är alt beställt.

Vår Bacchus så sällt

Han sofVer och hvilar på Pindiske fält.

Så skrif på hans graf:

Han lefde och gaf.

Men skyndom från grafven och till hans prestaf

Herr Fuhrman, god dag!

Rhenskt vin, bästa slag!

Chorus: Herr Fuhrman, god dag.

[Avskr. 1767]
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Marknads Visa

Klappa uppå din taska,

Böxsäck och ficka.

Vill du ha dricka?

Samla dig bland de raska

Uppå Bacchi torg.

Fuhrman sjelf står i boden,

Snorkar och säljer

Vackra buteljer,

Balsam ägta för bloden,

Tjenlig mot all sorg.

Slå från dig sorgen,

Astrild och korgen!

Drick och var gläder.

Sex dalers blader.

Om du dem äger, kyt och byt. :||



81

Säj, hvad kostar kamrater

Detta här kruset,

Detta pink-ruset?

Hundra tusend ducater.

Gubbar kommen hit!

Stenberg, Fredman må göra.

Fyllom vår strupa.

Kom, lät oss supa,

Marknads-saker kringföra.

Gröna glas och sk.. .

Lät oss då klunka,

Magarna runka.

Läpparna blåna.

Ont ner i tårna.

Lät oss då hemta färg och märg. :
1

1

:

[Avskr. 1767]
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Och när du blir buden, så gäck i kalas

Och tacka din värd för all ynnest och grace

Och fäja din tallrik och tvätta ditt glas

Och sjung dina visor af Bellman, Tilas.

Stå ej sur

Som en tjur,

Drick ditt glas blott utur

När ingen dig rubbar.

— Gubbar, drick gubbar—
Och är du ej torstig, så följ din natur.

Om du ej har rocken på kroppen, stor sak,

Så kom då i västen och håll dig då rak.

En gäst som är buden bör bli under tak

Och nyttja sitt nöje, sin frihet och smak.

Fast du tål,

Var ej snål

Vid en rykande bål,

At ingen dig snubbar,

— Gubbar, drick gubbar—
Och nicka åt värden och drick då hans skål.
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Men om du blir sömnig och tunger och matt,

Och solen än dansar och intet är natt,

Så var då försiktig; i tid tag din hatt

Och ge dig på vägen med dunder och skratt

Med ditt rus

Till ditt hus,

Men ränn aldrig burdus

På Kyrkbrinkens stubbar.

— Gubbar, drick gubbar—
Och se'n du har lagt dig så kan du ta rus.

I fall du på vägen skull märka ett rop

Från flygande örnar på målade stop.

Så låss icke höra, gif Fan altihop!

Se stindt ner åt marken och sky för din grop.

Om en glad

Kom och bad,

Så gå intet åstad

Fast han lockar och tubbar.

— Gubbar, drick gubbar—
Kryp in till en flicka, ett rosendeblad.

[Avskr. 1767]
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Bacchus Medicus

Melodi: Aldrig såg man någon göra

Bacchus satt bakom gardinen

I sin nattrock vid ett krus

Som en ^sculapius,

Grunda medicinen.

Boken som han läste i

Bar så våta satser

Om fylleri
:|

I

:

På de torra platser.

Hvart capitel bar i brädden

Ett summariskt innehåll

— Vide Höj ers protocoli.

Bacchus satt på bädden,

Bläddra, bläddra. Ett recept

Fick han för vår maga.

Korken blef knäppt, :||:

Emulsion behaga.
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Grefvings press och Ulfvens låda

Tända aldrig slika ljus;

Felix sjelf och Lazarus

Här sin hälsa skåda.

Kom studera, kom min vän,

Lär oss boken läsa.

Granne du känn :||:

På din röda näsa.

[Avskr. 1767]
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Bacchus frågade Cloris en gång:

Flicka säg hvad du tycker

Om min näsa, min tunna och sång?

— Oui, bon, bon!

Tycker du intet at tiden är lång

Och at verlden dig trycker,

När ej buteljen i magen gör språng?

— Oui, non, non!

Chorus Duplex: Häll i

Flicka min flicka.

Kom låtom oss dricka

Och klunka och runka på vår kant.

Chorus Chorissimus: Häll i

Flicka min flicka.

Kom låtom oss dricka

Galant, bastant. :||: :||: :||:
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Har du en fästman, ell' har du ock två,

Ja lät vara ock fyra,

Led dem till Bacchus bakbundna på tå.

Oui, bon, lät gå.

Löp midt i famnen på Bacchus, si så.

Klappa n kärt i din yra.

Öppna din flaska, lät pulsarna slå.

— Oui, bon, lät gå.

horus duplex: Häll i

Flicka min flicka.

Kom låtom oss dricka

Och klunka och runka på vår kant.

horus chorissimus: Häll i

Flicka min flicka.

Kom låtom oss dricka

Galant, bastant. :||: :||: :||:

[Avskr. 1767]
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Öfversättning

Melodi: Öppna Bacchi slussar

Putten Lutten Tura,

Det är: Strupen skura!

— Kom och lät oss supa.

Putti Tussen Giska,

Bacchus med sin viska.

— Kom och lät oss supa.

Poniatovsky Trätta,

Gubbar bUf ej matta.

— Kom och lät oss supa.

Putti Mutti Lapa,

Kammerater, gapa!

— Kom och lät oss supa.

[Avskr. 1767]
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Klang med pukor och basuner,

Upp ur sömnens tysta hamn!

Ägta hjertan ur pauluner,

Upp at Bacchus ta i famn!

Se hvar han kommer med sin kr;

Venus, Cupido, båda i dans.

Kom och lät oss supa, supa.

Hoppa uti dans!

Söta flaska, krus och kanna,

Hjertat hemtar dubbla lif.

Bacchus dansar på min panna,

Venus har sitt tidsfördrif

Längst i själen in. :||:

Söta flaska, blif du min.



Bacchus sötmar mina öden;

När min ovän grinar stint,

När min taskbok jäspar döden

För han mig på Croesi klint.

Där glömmer jag vår sorgliga jord,

Äter och dricker och trumfar i bord.

Kom och lät oss supa, supa.

Trumfa uti bord

Söta flaska, åmar runde,

Hjertat kryper in i dig.

Släpp förnuftet genom sprunde,

Eljest quäljer det så mig

Längst i själen in. :||:

Söta flaska, blif du min.

[Avskr. 1767]
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N:o 54

Bacchus Jurist

Melodi: Ett dukat bord blott det

En cameral :||:

Med giltigt constitutorial,

En cameral :||:

Har Bacchus i sin sal.

Där handlas efter lag

En viss utsätter dag,

Där flaskor ge behag

Alt i sitt sammandrag.

Och Bacchus, Bacchus, prasses,

Prseses, prseses

I klubban tar ett tag.

Processen kort, :

1

1

:

Alt lustigt går för strupen bort,

Processen kort. :||:

Domsätet är ej torrt;

Där drickes och förtärs.

På korken lagen bärs

Och oljequistar skärs

Och alting gladt förtärs.

Och Bacchus, Bacchus, prseses

Prseses, praeses

I klubban tar ett tag.

[Avskr. 1767]
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N:o55

Melodi: Lät oss vår tid förgäta

Hör Hanrej, bär med ära

Ditt horn i himmels sky,

Och skuir det dig besvära,

Strax till din flaska fly.

Och sjung, fy fy!

Stor sak i kärleks-lagen så svår.

God tår, god tår.:||:

Hvad skulle du dig gifta

Du stackars kreatur.

Och åt ditt hjerta stifta

Ett garn i jungfrubur?

Drick flaskan ur!

Stor sak i kärleks-lagen så svår.

God tår, god tår.:
1

1:
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En fru som tar sin krona

Och skänker åt sin man
Med fjädrad hufvudbona

,

Den flickan står mig an.

Men inte han!

Stor sak i kärleks-lagen så svår.

God tår, god tår.:||:

Hör Hanrej, fort till tappen

Och stig på Bacchi berg.

Slå upp ditt tjäll som Lappen

Och fly med lust och märg

All hanrej s färg!

Stor sak i kärleks-lagen så svår.

God tår, god tår.:||:

[Avskr. 1767]
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Mina dagar

Hafva sitt besvär,

Svåra lagar

För en full och kär.

Jag kan ej utleta,

Intet får jag veta

Hvad som hjertat i mig rörer mest.

Men min torra anda

Vill mitt blod beblanda,

Ta sin rest.

Friskt kamrater, lät oss hurtigt supa.

Lät oss leR^a liksom söta lamm!

Lät oss i det djupa

Sänka gom och strupa.

Bacchus som en herde träder fram.

Bacchus, led du hjorden

Öfver bänkar, borden,

Lamm, lamm, lamm.

[Avskr. 17-67]
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N:o 57

Min pipa, pa, :||:

Det enda nöje jag vill ha,

Min pipa, pa, :||:

Och öl som jäser bra,

Och flickor som slå i.

Ett kostligt fylleri,

Ett lustigt raillerie

At tumla ett tu tri

Med flaskan uppå Cloris,

På Cloris, på Cloris.

God tår, det mena vi!

[Avskr. 1767]
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Från min Bacchus till min flicka

Går jag rusig, dum och kär,

Se'n från henne strax at dricka,

Bli vid Bacchi tunna när.

Hvad skall man nu Gossar göra?

Jo, blott dricka i besvär.

Gossar, Gossar lät oss höra:

Jo, blott dricka jag begär!

Sköna ögon får Medusa,

Och en köksbjörn fröken-bild.

Blott min hjerna får sig rusa

Och bli ifrån oro skild.

Alting jag hos Bacchus glömmer

Och hos Cloris alting mins.

Bägges riken jag berömmer.

Kung hos Bacchus, Cloris' prins.
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N:o 59

Flicka, kom och nappa kruset,

Stå ej sipp och korsa dig;

Bjud din fästman in i huset,

Drick'en till så hjertelig.

Han och du skall tömma botten,

Och igenom locket se'n

Kör Cupido, den hundsfotten.

Och lät Bacchus bli din vän.

[Avskr. 1767]
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Glöm din Iris som ditt hjerta sårar!

Kom till Bacchus, till hans ljufva tårar.

Lät oss glada vara,

Glas och hjerta para,

Glömma verldens många dårar.

Glöm din Bacchus som din strupe sårar!

Kom till Iris, kom med milda tårar.

Lät oss glada vara.

Hon kan hjertan para,

Glömma verldens många dårar.

[Avskr. 1767]
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Sätt dig ner vid Cloris sida,

Tag din pipa, drick och rök;

Tag emot små pilar blida

Utur förmak och ur kök.

Strid mot skönhet, glans och heder,

Och i segren Bacchus tag

Mitt i famnen, jag dig beder.

Bacchi nöjens sammandrag.

[Avskr. 1767]
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Så kan man dygden glömma
När ingen lön hon får;

Hon tittar ur sin gömma,

Om verldens ära rår.

Nå nå nå nå,

Lät oss förnöjda dricka om ändå.

I dygdens vackra bilder

Kan hjertat blifVa kärt.

Men Bacchus, röd och milder.

Har hjernans nöje lärt.

Nå nå nå nå.

Lät oss förnöjda dricka om ändå.

[Avskr.
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N:o 63

Hvem kan sin flicka glömma

När hon är mild och god,

När hennes bröst vill ömma
För Damons blod?

Kom, drickom glada vänner

Den täcka Cloris skål.

All sötma dygden känner

Blif hennes mål.

[Avskr. 1767]
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Bacchus, sätt upp din målade tunna,

Sätt'en på spel och spela'n bort.

Värdes mig högsta vinsten unna

Bacchus, jag Bacchus sjelfblef innan kort.

Lotternas skål hvarpå de vinna må!

Men om min tunna jag ensam vill rå.

Vivant då Bacchi lotterier

Och de som draga få,— häll på!

[Avskr. 1767]
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N:o 65

Bacchus reste till Turki.

Säg, hvad skull' han göra där?

Jo! at stifta fylleri

Och slå glas för turkar i.

Men tänk at Turken log!

Tumlar'n han inte tog,

Svor at han aldrig dog

På någon krog.

Mahomets aska ge vi fan,

Ty han straffar rus och krus.

Sammaledes Alcoran,

Kjortel, fjädrar och turban.

Bacchus han reste bort,

Laget var altför torrt.

Dock fick han innan kort

Ny escort.

Tyska kyparn lyfte hatt,

Svenska krögarn höjde krans.

Danska fyllhund' gaf ett skratt,

Ryska öket tumla matt.

Hjelte kom dristelig.

Kom uti frid och krig.

Bacchus, du älskar mig.

Jag älskar dig.

[Avskr. 1767]
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Herr Bacchus han är en riddare båld,

Hans tunna vele vi berömma.

All verldenes kransar han har i sitt våld.

Alra käraste vän, jag kan dig aldrig förglömma.

Den hjelten han lefver när andra de dö,

Hans tunna vele vi berömma.

Han danglar med tappen på denna vår ö.

Alra käraste vän, jag kan dig aldrig förglömma.

Min hjelte han dör när andra få lif,

Hans tunna vele vi berömma.

Han gjuter sitt blod för press och för knif

Alra käraste vän, jag kan dig aldrig förglömma.

Ej torstig på blod, din vän gör ditt mord,

Hans tunna vele vi berömma.

I kärlek och buller din ära blir spord.

Alra käraste vän, jag kan dig aldrig förglömma.

[Avskr. 1767]
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Hundra tusend daler äga

Och en flicka rosenröd,

Granne, hvad skull' du väl säga,

Vor' jag icke värd min död.

Och ge rum för dig och andra

Båd' vid kanna och paulun?

— Jo! Jag skulle gärna vandra

Förr till Bacchus än till Frun.

[Avskr. 1767]
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Bacchanalisk Morgonbön

Hvarmed skall jag nu lofva

Dig Bacchus denna stund?

Med dobbla eller sofva,

Med snödhet margelund?

Med nykterhet?— Ack nej,

Det offret gör Dig flater.

Ack, nescio liber Pater

Hvad som behagar Dig.

Mitt kall vill jag angripa

Och, Dig till ära, ta

Min flaska och min pipa

Och saft ur drufv^or dra.

Jag vakna vill vid glas,

Aurora musis amica.

Styrk Bacchus mig tillika

Med krafter i kalas.
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Lät mig så dagen sluta,

Och styrk mig i min tro.

Lät andra fritt min skuta

Till sömnens brygga ro,

Och vältra mig i land.

Lägg på min strupa plåster,

Nunc ardet domus noster.

Men Bacchus, släck min brand!

[Avskr. 1767]
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Bref

Melodi: Kärlek förr i verlden bodde

Högtärade Bacchus, min Herre!

Denna postdag är värre:

Ifrån Mosel berättas

At vindrufv^orna lättas

Men en torstig ej mättas

Mycke.

Gunstig Gynnare! Mera:

Fåfängt är poculera,

Här fms inte en flaska;

Gamla gubbarna raska

Liksom lusar i aska

Pinas.

Skulle Herr Bacchus behaga

Fägna vår torstiga maga

Och från Heidelberg skicka

Vin och druR^or at dricka,

Vi tacksamligen nicka.

Och dricka.
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Nu post scriptum ber hälsa

Ifrån Maja och Elsa,

Från hvai R-llhund och nykter.

Hvai bedröh"ad betr}-kter.

Hvar en tokug förr}-kter.

Flitigt.

[Avskr. i~6
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N:o 70

Ro, ro, ro, lät skeppet flyta sakta,

Tro, tro, tro, Neptunus sviker lätt.

Jo, jo, jo, hans välde vi betrakta.

Tro, tro, tro, vi hamna ändå rätt.

Tvenne gudar ä' på vår elf,

Bacchus och Neptunus sjelf,

Chorus: Bacchus och Neptunus.

Jämt, jämt, jämt, lät skeppet sakta flyta.

Skämt, skämt, skämt, Neptunus icke tål.

Stämt, stämt, stämt, mot böljor som inbryta

Bacchus satt sin tunna och en bål.

Tvenne gudar ä' på vår sjö.

Bacchus, för mig till din ö,

Chorus: Bacchus och Neptunus.

[Avskr. 1767]
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N:o71

Melodi: När som vår syster Sigrid

Se där har du mitt hjerta,

Jag litar där uppå,

Jag är din Melicerta,

Det må du gerna få.

Jag bryr mig imet annat om :||:

An Bacchus, kom, kom, kom.

[Avskr 1767]
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N:o 72

Tabula Multiplicationis

2 gånger 2 ä' 4,

2 gånger 3 gör 6.

Du ljufva must och syra,

För syn och strupa väx.

2 gånger 4, 8.

Kom in i Bacchi grotta

Och sup!

2 gånger 5 är 10,

2 gånger 6 är 12.

Jag svär vid muser nio,

Du tumlar på mitt golf.

Ja 10 gånger 100

Gör 1000, kom och dundra

Och sup!

[Avskr 1767]
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N:o 73

Melodi: Abels polska

Ingen bör sin Cloris offer ge,

Om man ej får henne ägta;

Ej åt hennes snaror stilla le,

Ej för hennes mödom fakta.

Bacchus sjelf så lärdt:

Kruset mera värdt,

Hjertat mera kärt

I supa än i pilar.

Bacchus dansar när jag hvilar.

Och den hjelten vill jag blott tillbe.

[Avskr. 1767]
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N:o74

Bacchi Vaktparad

Truderunt :||: Trumman går i staden,

T. An courage godt.

T. Se på vaktparaden

T. Upp till Bacchi slott.

Stå, rätta er, marsch!

T. Ögonen åt höger,

T. Hvila uppå han'.

T. Granne var ej tröger,

T. Drick ett litet grand.

Stå, rätta er, marsch!

T Första divisionen

T. Kolmodin för fram,

T. Favorit vid tronen

T. Och ett Bacchi lamm.

Stå, rätta er, marsch!

Sjelf han är Majoren

Och på vakt i dag.

Sjung ur högre choren.

T. Drick i lustigt lag.

Stå, rätta er, marsch!

Knapen, musikanten.

T. Blåser i butelj.

T. Kilberg, adjutanten.

T. Rider på en elg.

Stå, rätta er, marsch!
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T. — Se hur fanan fläktar,

T. Stå nu rätt på skon.

T. Meissner mer ej mäktar

T. För sin division.

Stäy rätta er, marsch!

T. Andra divisionen

T. Planberg sjelf för an.

T. Sakta i plutonen,

T. Sakta alla man.

Stå, rätta er, marsch!

T. Sjelf han är löjtnanten,

T. ' Bacchi fullmagt står.

T. Gubbar, håll discanten,

T. Klinga, hej god tår!

Stå, rätta er, marsch!

T. Klinga med pocaler

T. Till ett tidsfördrifi

T. Bacchi generaler

T. Ha ett roligt lif

Stå, rätta er, marsch!

T. Bacchus för i troppen

T. Olje-gult baner.

T. Drufv^an står i knoppen

T. Läs hvad du här ser:

Post mortem nulla voluptas.

[Avskr. 1767]
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Konungen i Portugal,

Primas Regni och han Fru,

Drickom nu ur min pocal,

Glömmom alla qual.

Människjor ärom vi,

Trälar i Barbari.

Höghet kan låghet bli.

Hej fylleri!

Kejsarn sjelfver uti Wien,

Stora Mogul och hans bror,.

Stroganof och Galitzin,

Hållen en god min.

Rör uppå glasen I,

Hör sådant jätteskri;

Bacchus hans raillerie

Är fylleri.

Land och kronor för en sup

Vor' jag mägtig dansa de.

Och den Venetianska slup

Skuir med flaskor flyta djup.

Bacchus är rolig si.

Hellre i Tartari

An gå hans hus förbi,

Hej fylleri!

[Avskr. 1767]
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N:o 76

Ester och Vasti

Melodi: Habackuk fyllde

Vasti hon var en drottning så grann

Och Kong Ahasverus var hennes man;

Och Ester bedrog, som alla vet,

Hans Konglig Majestät.

Ester hon var en piga, stor sak.

Pigornas skål i sal och förmak!

Klinga för alla pigor,

Hvar en har sin smak.

[Avskr. 1767]
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Bacchi Testamente

Du gamla fyllhund, hör,

I fall jag från dig dör

Och går till mina fä-, fä-, :||

Till mina fäders ben,

Så kan du sitta quar din hund

Och laga mina gamla sprund.

Ge vännerna dricka,

Dricka, :||:

Af hjertans grund.

I fall en Riddersman

Min tunna klappa kan.

Så skall han få till bästa :||:

Och lefv^a som en karl.

En Biskop, Prost, en Gapelian

Dem ger du efter gamla van

Sex stop uti sänder,

Sänder; :||:

Häll på caftan'.
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I fall en Handelsman

\Iin tunna klappar an,

Så skall du dig buga :||:

Och vara menniskjovän.

Hjelp honom uti taget du,

Han skall betala laget nu.

Sex stop uti sänder,

Sänder; :||:

Lät vara sju.

[Avskr. 1-67]
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Vi ä' menniskjor allihop,

Alla ha vi strupa;

Vacker säd afAdams knop

Vackra barn at supa.

Hvar en har sitt näringsfång,

Alla sist vi stupa.

En bär krage som en präst.

Lungan fläktar väder;

En han rider på en häst.

Sig i kyllrar kläder;

En vid örat pennan bär. :||:

Drick, oss vinet gläder.

En uppå en bräcklig köl

Trotsar vind och vågor;

En vid fosterlandets öl

Dämpar sina plågor;

En är nykter, en är full, :||:

En i harm och lågor.
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Hör kamrater, en är stor

Och en ann' är liten;

En på Lyckans trappor bor

Och en ann' i skiten;

En går krokug vid en plog, :||:

En går rak med pliten.

En magister, en är so.

En är slug, en galen,

En har buller, en har ro

Här i Jämmerdalen.

En är fågelfängare. :||:

Gossar, töm pocalen!

[Avskr. 1767]
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N:o 79

Om Bacchus dog,

Och Fuhrmans alla dårar,

Ack! hvad för tårar, hvad för tårar

På hvar krog. :||:

Det blef en sorg

Bland brännvins-advocater

I land och stater, land och stater.

Kungars borg. :||:

Bacchus lefver, :

1

1

:

Står som hjelte på sitt torg.

Så drick ditt glas;

Bort anlets svett och möda!

Ty Bacchi föda, Bacchi föda

Har sin grace. :||:

Bry dig ej mer

Om ordning, lag och rätter,

Men full och mätter, full och mätter

Sätt dig ner. :||:

Bacchus lefv^er, :||:

Verlden honom glad tillber.

[Avskr. 1767]
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N:o 80

Bacchi trappor

Melodi: Pandour marsch

Ta 'mig ock den, den, den, :||:

Om du intet vill supal

HuRoidstupa

Med mage och strupa

Utför trapporna se'n, :||:

Min vän. :||: :||: :||:

Men vill du dricka ärligt,

Fredsammeligt och kärligt:

Uppför trapporna se'n, :||:

Mm vän. :||: :||: :||:

[Avskr. 1-67]
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Öppna flaskan och lät oss få dricka!

Det blir domen,

At för gommen
Intet spårs.

Skulle Axelsson främmande skicka

Hem i huset,

Öppna kruset,

Gudbevars.

Kamerater, hej skrala!

Skeppen plä' klipporna tåla

Tills de sjunka, :[|:

Gudbevars.

Vinet fröjdar menniskjans hjerta.

Vi bli glade,

Fordom sade

Salomon.

Syrachs hushåll gör strupen en smärta;

Croesi håfv^or,

Bacchi gåfv^or

Göra ron.

Kom och låtom oss supa!

Armod vattnar mång' strupa.

Lät oss härma :

1

1

:

Salomon.

[Avskr. 1767]
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N:o 82

Flaskan är gjorder till at tömma,

Kistan är beslagen för at gömma,

Flickan gjord at klappa,

Hjertat skapt at tappa,

Hittas af en ann'.

Bacchus är född at verlden lätta,

Gamla gubben i ett ledband sätta,

Unga bussen lyfta,

Om han börjar snyfta.

Darra för sin man.

Bacchus har fler meriter

An Cupido, rask och hviter.

Tunnan som Bacchus rider på, :||:

Om den vill jag rå.

[Avskr. 1767]
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Gud nåde mej arma som ej har en fyrk,

Hvarken gods eller hus,

Tak öR^er hufVud ell' nyckel och dyrk,

Och intet rus.

Hvad skall jag göra?

Slå sorgen vid öra!

Sig nykter uppföra

Må djefÄ^ulen göra,

Hans Mor, Asmodeus och Beelzebubs här,

Men jag förtär.

Så öppna du flaskan du sista miin plåt,

Mitt plitande öga är skumt;

Det brister i tårar och ränner i gråt.

Mitt bröst blir stumt.

Förtreteligheter

I högsta karreter,

Men Pindi poeter

Som fulla propheter

De spå och de ljuga om ärones lön.

Min sup är skön.

[Avskr. 1767]
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N:o 84

Melodi: Djurgårdstrumman

Trummor: Hej! fram med öl och tallestrunt,

Trummor: Det är ju magesundt.

Trumla och tumla och drick utur rågade mått;

Hoppa och troppa till Bacchi slott.

Trummor: Lät oss då supa laget om rundt;

Trummor: Blodet är rent och tunnt.

Trumla och mumla, ännu är courage godt;

Hoppa och troppa till Bacchi slott.

[Avskr. 1767]
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En drucken sätter sig uppå sin stol.

Han blundar,

Begrundar

Om nu och i fjol.

Suckar och flåsar,

Pungar och påsar

Öppnar han glad och nöjd.

Sjunger och trallar,

Bacchus påkallar,

Tror sig i himlens höjd.

Så sätt dig granne bland de granna,

Drick ur ditt glas och töm din kanna;

Färga din panna,

Intet förbanna

Tidernas öde och qual.

Lät kärlek ditt hjerta bemanna.

Och Bacchus ta fram din pocal.
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N:o 86

Och intet har jag kanna

Och intet har jag krus,

Men mina horn i panna

De vittna om mitt rus.

De spira ända upp åt skyn :||:

Långt öfVer ögnabryn.

Och intet har jag pengar

Och intet har jag pant.

Jag hgger utan sängar

På Floras triumphant.

Men dock så super jag galant :||:

Och rumlar på en kant.

Men himlen ändå gifve

At jag må lefva glad,

Och uti detta lifve

Få Barkens oscobad.

Mig afvund sönderrifve

I sjö, i land och stad.

[Avskr. 1767]
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N:o 87

Melodi: Lyckans stjerna fördunklas

Ognalocken ä torra, strupen är mager,

Föttren sjuka och fulla med små podager,

Hjertat som en gammal grind, — Pitehäja

Själen som en tömmer vind. — Polimäja

Hela kroppen är en utmärglader sena.

Och förståndet gått ner ur hufvud till bena.

Här är intet stort bevändt. — Pitehäja

Drickom Gubbar excellent. — Polimäja

Den som ej kan sin krona samla med åren,

Aldrig sett en drufva svettas om våren.

Aldrig sett ett glas och krus, — Pitehäja

Ar ej värdig få sitt rus. — Polimäja

Den som nykter är mellan tio och elfva.

Aldrig nå'nsin för en sup lärt at skälfva,

Ej haft brännvins-hufv^udvärk, — Pitehäja

Ar en usling, lär och märk. — Polimäja

Tacka vill jag en buss af Bacchus at vara.

Noachs strupa kan Astrilds hjerta förklara.

Astrild rår i hjerteskri, — Pitehäja

Bacchus uti fylleri. — Polimäja

[Avskr. 1767]
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N:o88

Bacchus lefde just på den tiden

Noach stod på Ararat.

Just då menas at Sara blef riden

UtafAbraham med skratt.

Då var han späd men akför fager,

Rosenröd i skönsta vår.

Klappom hans tunna och kyssom hans lager,

Gubbar, hurra och god tår!

[Avskr. 1767]
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N:o 89

Den stolta guden Mars, Olympens general,

Åt hjeltar i sin tropp han ställde an en bal:

En dundrande musik af pukor och trumpeter

Och här och där ett bord för Pindi små poeter.

Det var en galladag, i alla fönster ljus,

Och skänkar upp i tak med bara glas och krus!

Som till exempel här, när man kom in från venster.

En koppar-tunna stod med skorsten och med fenster

Tre hundra alnar lång, och lika långer trätt.

Och uppå skorsten här vår Ganymedes satt.

Och ur en guldpocal madera-vin han hällde.

Strax hvar en hjelte drack, sextusend salfv^or smällde.

Men när som Bacchus kom så small det, kära du.

Så at Olympen föll och sprack just mitt i tu!

I rännsten låg en gud, i pussen en gudinna,

Pan på en dynghög föll, Vulcan på en herdinna.

Vår Ganymedes damp ur skorsten full och hes;

Calypso tumla stolt, men Venus gret och fes;

Cupido klådde sig, ApoUo låg i skiten,

Men Bacchus drack dem till och sjöng den lilla biten:
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Melodi: Hvad skall man göra

Bättre på jorden

Krypa, ragla, slåss under borden;

Hellre ligga uppå krogen

An i gudarnas sal. :||:

Bacchus är ärlig, kär och trogen,

Sätter sin hjelte glas i knogen.

Häller altid full pocal. :||:

Blif Bacchus då vår general!

[Avskr. 1767]
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Melodi: Mor min had' en liten piga

Far min gjorde mig om natten,

Då min mor hon låg och log.

Han var modig karl för hatten

I en brudsäng och en krog.

Fallalleralleralla,

I en brudsäng och en krog.

Ack! Om femton år jag blifvit

Just i samma ögonblick,

Uppå mammas buk jag klifvit.

Ropat: Pappa, drick drick drick!

Fallalleralleralla,

Ropat: Pappa, drick drick drick!

[Avskr. 1767]



135

N:o91

Tänk om jag skull' blifva kung,

Få mitt eget rike.

En prinsessa skön och ung

Ta som min gelike,

Och utur min brudsäng få

Bara bara :||: prinsar små; :||:

Det vor' altför roligt.

Jag skuir rusta natt och dag

Och med mina söner

Tumla kull i glättigt lag.

Där man Bacchus röner.

Se'n jag blifvit mätt och full.

Min prinsessa :||: ge ett knuU; :||:

Det vor' altför roligt.

[Avskr. 1767]
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Melodi: Fackeldansen

Turkens Bassa dansar,

Herre af Tre Svansar.

— Kom och lät oss trumfas

Turken den Canaljen,

Cloris i seraljen.

— Kom och lät oss trumfas

Lät oss Cloris sköta,

Sjelfva Turken möta.

— Kom och lät oss trumfas

Turken är en fitta,

Vinet får ej spritta.

— Kom och lät oss trumfas.

Bacchi härligheter

Käns af Christenheten.

— Kom och lät oss trumfas

Turken är förryckter,

Han vill lefva nykter.

— Kom och lät oss trumfas

Fan i Alcoranen

Uppå Bacchi-planen.

— Kom och lät oss trumfas

Lät oss dricka, supa!

Fan i Turkens strupa.

— Kom och lät oss trumfas.

[Avskr. 1767]
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Unga Tobias skull' i brudsäng stiga,

Få en unger, sköner, rasker piga,

Hvitlätt fet och långer.

Som förut sju gånger

Pressat styrkan af en maka.

Flickan hade sköna bröst och leder.

Mången friare ibland de Meder.

Eljest gick hon ofta

I en sitserkofta.

Röda saffianstofflor knaka.

Jungfrun bar ett gyldne änne-spänne.

Och på halsen prydde pärlor henne;

Nopkinskjol så nätter.

Aldrig fanns det bätter

An som flickan på sig haka.

Unga Tobias var en karl till åren

Med stångpiska flätad bak i håren;

Stora stöflor, sporrar

Och en hund som morrar.

Som kund' Asmodeus skaka.
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Raguels dotter, unga Jungfru Sara,

Hej burdus i sängen utan faral

^•Vsmodeus bullra.

Brud och brudgum kuUra

På hvarannan så det braka.

Gamla Tobias satt vid vattubrynen.

Han var blind svalan sket^n i synen.

Medan barnen runka

Han ur flaska klunka,

Det kund' honom bättre smaka.

\^in långt mera än som kärlek gäller.

Hellre flaskor ha än som mamseller.

Hellre blinder sitta

^\n som torstig titta. -

Lägg till tappen mund och haka.

[Avskr. rS^]
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N:o 94

Melodi: Gubben sad' till gumman

Kung David han spelte på harpan och gret,

Hin håle han flydde, i böxorna sket.

Kung Saul blef frisker och lustig och fri;

Vipp lustig Kung David! din skål dricka vi.

Kung David i slungan han hade en sten,

Han slog utur Goliat hjerna och ben

Och hundra tusend man på en gång;

Vipp lustig Kung David! vi dricka med sång.

Din harpa Bathseba i kärleken drog,

Mig tycks hur på taket du spela och log.

Din sköhet nu hvilar med dig uti mull;

Vipp lustig Kung David! jag tumlar omkull.

Vi dricka Kung David till ära och pris.

Ack! kund' du oss höra uti Paradis,

Eir fick vi dig neder till oss på en stund,

Vipp lustig Kung David! bland svickor och sprund.

[Avskr. 1767]
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Melodi: Kung David han spelte

När Bacchus predika så stod han så stolt,

Slog näfVen i tunnan och ropade: Hålt!

Beviste at dricka dem trognom var sällt

Om drinkares ära för veriden blef ställt.

Sanct Tunnas capitel i fjerde den vers,

Där talas rätt mycket om fyllhundars pers;

Där säges det item at meniskjans kropp

Har torkade tarmar, lyft glasen nu opp!

Den helige Fredmans epistel ej spar

Förmaning till folket som strupa har quar.

Propheten var ärlig, han lärde och dog:

Din själ är ett urverk, din kropp är en krog.

Af Sancte Smitts prophetia sa lär:

Bäst menniskjan är nykter så ligger hon där.

Ja, Bacchi predikan är härlig och god!

Kom värm våra magar med drufvornas blod.

5/12 1767
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N:o 96

Melodi: Se Menigheten hör

Straxt bredvid Slussen,

Långt ner i pussen

Där matronor går med tunna och stång,

Där menigheten

Rensar trumpeten,

Satt' sig Bacchus ock en gång.

Spelverket gick och sjelfva röfven gret.

Där satt en Doctor, där satt en poet.

Pukorna gå: Bom bom bom bom bom bom
Skål för all den menighet!

19/12 1767
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Pukor, trumpeter, flöjter, trianglar, oboe och basun

Stämmom upp. Hej courage!

Bacchi barn och hans bagage

Ha i dag sin roHghet.

Rundt kring hans tunna barnen de taga i ring;

Ring i ring och friskt i dansen,

Bacchus sjeif han lyfter kransen

Vacker, rosenröd och fet.

Trummor, skallmejor, harpor, fioler, valdthorn och cymbal

Stämmen upp musikanter.

Medan Bacchi stånddrabanter

Stå och skyldra vid hans tapp!

Flaskorna äro fulla, fiolerna gå.

Vi, hans prinsar, vi plä' kunna

Vältra om vår faders tunna;

Vi ä' nakna som en lapp.

20/12 1767
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Bacchi Lithania

Fräls oss från allan fara

I Alströms jungfrubur,

Och från all skönhets skara

Med tofflor och med ur.

Drif bort de vackra barn

Med diadem, regnkappa,

Som fråga när de klappa

Hur mölnar'n mår i quarn.

Dock, gif min kärlek heder

Om han är sann och ren;

Gif karlavulna seder

Och uppsyn som Delen.

I rolighet lät mig

Få vid Din tunna stanna.

Strö blommor på min panna,

Gjut olja i min stig.



Ibland plär hjertat klappa,

Men hjelp mig väl förbi

Sanct Nicolai trappa

Och Kunglig Slotts Cancellie.

En Bacchi rätt cusin

Plär sällan ha till bästa;

Han dricker med sin nästa

Och äter med dess svin.

Skuir slägt och anförvanter

I högfärd, spott och spe

Kring torg och alla kanter

Mig knuffa och bele.

Så skall Du Bacchus då

Min oskuld så befria,

At jag Din Lithania .

I rännsten sjunga må.
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N:o 99

Bacchi Addition

3 och 4 göra altid 7.

4 och 4 gör mig 8:

8 och 1 0 gör mig— drick kära du,

Stå nu ej längre nykter och spotta—
2 därtill gör ju

Cirka 27.

Glaset granne nu till munnen måtta

Summa summarum
7 och 20 supar har jag nu.

27/12 1767
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Skål för den som lefVer med litet förnöjd!

Som ej rädd och slagen

Fruktar morgondagen

Under Bacchi fröjd!

Ingen björn

I hvart hörn,

Ingen falsk bland vänner.

Kom min granne tag ditt glas och klinga nu

Och lefv^e jag och du!

28/12 1767
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N:o 101

Melodi: En Celadon gaf fröjderop

Min käre vän, det står så till

At fattigdomen trycker,

Och hjertat ändå iefva vill

Och hafv^a sina nycker.

Hit kypare med glas och vin!

Jag vill mitt hjerta dränka.

Och ibland Bacchi feta svin

I hans palatset blänka.

[Avskr 1767/68]
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Melodi: När vi vid våra tidsfördrif

När Cloris loppar tyst sin särk

Och fångar de små djur,

När Damon suckar i sin värk

Och bojan vill utur,

När tusend hjertan klämmas hop

Och flämta för hvarann,

Så tager jag Mor Majas stop

Och klunkar bäst jag kan.

[Avskr. 1767/68]
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N:o 103

Melodi: Philemon dref vall sina

Lät Meldercreutz gräla med cirkel och stift,

Se ut liksom ugglan i stallet.

Ja, lät honom skrifva sin krångliga skrift

Och dimpa från Pindus i fallet.

Jag tager min flaska, min cirkel jag vet;

Romboider, quadrater gör Bacchus förtret.

Jag går i det fuktiga kallet.

[Avskr. 1767/68]
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Sen de fått äta

Så gingo de sin väg i ro;

Benen de fläta

Lorten öfVer sko. :||:

Magen var stinner och strupen våt,

Ormen och Näbben fick aldrig en plåt.

Gubbar, gubbar, Bacchus i försåt!

Bacchus han fägnar

Med silfverblanka glas och tenn

På värdens vägnar.

God tår hvarenda en! :||:

Värden är borta, värdinnan är quar,

Gubbarna glada och saken är klar.

Gubbar, gubbar, drickom par om par!

[Avskr. 1767/68]
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N:o 105

Mången är klädd med guldgaloner,

I scharlakan och triumphant;

Lefver gallant

Bland baroner,

Grefvar, prinsar— alt uppå pant;

Trotsar med blod

Stycken, canoner.

Men för Bacchus fäller han mod.

Mången är klädd blott uti vallmar,

Tyst och fredlig liksom en ann'.

Men som en man
Kring stad och malmar

Super, raglar som han kan.

Plockar med mynt

Bacchus hans palmar

Tar dem i hans labyrint.

[Avskr. 1767/68]
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N:o 106

Melodi: När som Syster Sigrid

Apollo stod och undra

På Pindi branta topp

Och svor vid sjuttonhundra,

At han ej had' en kopp

At kunna supa ur en tår :||:

Till fägnad för sin kropp.

Han tyckte där på berge'

Var en så ängslig plats

Som Telje är i Sverige,
'

Och Bryhlen hans palats.

Han tog sin flaska, öppna den. :||:

Det blef hans föresats.

De nio jungfrur trippa

Kring berget upp och ner

At för poeter klippa

De lagrar guden ger.

Men guden drack och guden drack; :||:

Men granne, drick du mer! .
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Apollos glada dagar

Sin afton kunna nå,

Men Bacchi fulla lagar,

De öfver tiden rå.

Gör som Apollo, tag din sup, :||:

Lät vara också två.

[Avskr. 1767/68]
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Romulus och Remus

Melodi: Hå hå jag är nu 70 år

Romulus var en vaktmästare

Och det uti Rom, som all verlden ju vet.

Nyckeln till slottet kunde han ge,

Och läsa det upp som man vet.

Hans näsa satt så röder på sne'

Som på en annan vaktmästare.

Hans moder hette Varg, ja men;

Hans fader tog sist Djefvulen.

Håhå
Men Gubbar drickom, lyssna och tro,

Och skål Fader Romulus! Sof nu i ro!

Bror Remus var vår Romuli bror.

En klockare, som nu all verlden ju vet.

Med klockare-tempo ringde och svor

Och söp sina supar och gret.

Hans moder hette Varg också.

Som hungriga vargar fresta nu på
At äta, dricka, klunka och le!

Poeten, Bacchi vaktmästare

Må ske

Men Gubbar, drickom, hurra med skrål!

Bror Remus' Bror Romulus', Brödernas skål!

[Avskr. 1767/68]
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Bacchi Resa

Bacchus skulle at resa,

Vackert barn i främmande land.

Hans stipendium at läsa

Står i hvar mans hand. Fine

Först han satte sin kosa

Ur Olympen ned,

Genom Telje och Trosa,

Se'n till Mariefred. Da Capo

Klädder var han i västen.

Ty hans linda var hans rock.

Så fortsatte han resten

Af sin färd med pock. Fine

Kom till Mosel, studera

Uti vitterlek.

Och vid Rhen poculera.

Dundra, sjöng och skrek. Da Capo

Se'n stod han i catheder

Uti Heidelberg må ske,

Disputera med heder

Just de sangvine. Fine

Därpå hem till Olympen
Reste han med prål;

Clio, kärliga nymphen.

Blev hans äro-mål. Da Capo= [Avskr 1lGim\
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Tjenste Betänkande

Melodi: Ett dukat bord fast det

En Cardinal, :||:

En Ofverste och General,

En Maréchal,:||:

Fäldtmarskalk, Amiral

Ar stora kreatur,

På klotet stolta djur;

Men Bacchus tager tur,

Med styrka och natur

I supa och i heder

I heder, :||:

Den glaset dricker ur.

För sin armé :||:

Han fäktar utan diarrhée.

Hans ögon se:||:

En käck trotjenare.

Hans fullmagt skrifves god

Med friska drufvors blod;

Den saften eldar mod
I herde och marod.

Och det är altför roligt

och roligt :||:

At stupa för hans lod.

[Avskr. 1767/68]
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N:o 110

Melodi: Branicola

Drag fram skrindan och spänn för hästen,

Och lät oss Gubbar nu åka

Upp till Bacchus och kring hans nästen

Den hela natten at tråka.

Kom låtom oss åka. :||:

Sätt dig in och tag din piska,

Och lät oss Gubbar nu köra.

Vi ä' raska och vi ä' friska

Och kunna myntet förstöra.

Kom låtom oss köra. :||:

Smäll på hästen, kör på en sida.

Och lät oss Gubbar nu hålla.

Visa passet och lät oss rida

Cupidos kärliga fjolla.

Kom låtom oss hålla. :||:

[Avskr. 1767/68]
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N:o 111

Melodi: När som syster Sigrid

Förr skall kung Christiern stiga

Upp ur sin mörka grift,

Och Sturens tjenstepiga

Med Norrby blifva gift,

Förr än jag nå'nsin slits och dras :||:

Från detta glas.

Förr skall kung Sigismundus

Poniatovski se,

Och salig biskop Lundins

Bli Solna klockare,

Förr än jag nå'nsin går med grace :||:

Från ftilla glas.

Förr skall jag äran dela

Helt lika med Dalin,

Och förr skall Ferling spela

En Essers violin.

Förr än jag nånsin lemnar place :||:

För tomma glas.
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Förr skall min rädda hjessa

En Tallbergs krona få,

Förr skall ock en prinsessa

Sjuhundra kungar slå,

Förr än med våld jag nånsin tas :||:

Från detta glas.

[Avskr. 1767/68]
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N:o 112

Astrild sad' åt sin mor:

Min nådig Mamma, nu är jag stor.

Får jag följa min bror,

Bror Bacchus, där han bor?

Han har en tunna altför skön

Och en krans helt vattu-grön.

Mamma lilla, hör min bön!

Broder Bacchi rön

Ge så mången lön.

Bror Bacchus är skön.

Nå Bacchus, dina lagar

Jag prisar med mitt dön! :||:

Venus och guden log;

En himmelsk kapprock han på sig tog;

Reste strax på en krog

Och Bacchus drog och drog.

Se'n ha de troget följt hvarann',

Astrild som en docka grann,

Bacchus som en åldrig man.

Bacchus är lika dan.

Sjung nu den som sjunga kan:

Bror Bacchus är skön.

Nå Bacchus, dina lagar

Jag prisar med mitt dön! :||:

[Avskr. 1767/68]
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N:oll3

Melodi: Si så skrifver Bacchus

God dag kära syster, sad' Bacchus en gång

Till Venus, gudinnan förnämlig,

Då hon med en spilikum bland gudarna språng

Med caffe och grädda med socker och tång,

— Hur mår du min syster?— Jo tämlig.

Hur mår kära bror? Stor tack för i går!

Skall jag mitt caffe tillaga

Med mjölk eller utan? — Nej syster, jag rår,

Vräk undan den lorten och hej nu god tår!

En kron-sup den anstår min maga.

Se, hundar de slafsa och killingar di.

Slikt anstår ej manliga kroppar.

Med strunt uti lådor längst från Barbari

Förnöta min timma, det struntar jag i.

Min syster, en sup hit med droppar!

God tår kära syster, hvar ärlig kamrat

Längst bort till chinesiska muren

Från Flygarells gossar till Preussens soldat

Jag älskar och tuktar, jag är delicat.

Gif flaskan hit prompt, häll uturen!

[Avskr. 1767/68]
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Melodi: Lät oss ta glasen i hand

Tvi så'na sorgliga dar!

Tvi så'na ängsliga svar!

Frågas om flaska är quar,

— Tom kära Far.

Tvi sa na futtiga lag!

Tvi sa na glädje-behag!

Nykter förnöta sin dag,

Det vill ej jag.

Hör granne, skutta som en hjort;

Bryt sönder hvar en källarport.

Skaffa i glasena vått.

Himlen gif dig godt.

Tvi så'na tider vi se!

Tvi Bacchi tro-tjenare!

Alting går nu på sne'.

Hvem kan supa ge?

Tvi vara Bacchi soldat!

Tvi, utan byxor och mat,

Och intet få desperat

Bott'n slå ur fat!

Min granne, skutta som en elg;

Kom snart igen med din butelj.

Skaffa i glasen och löp.

Krångla, kyt och köp.

[Avskr. 1767/68]
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N:o 115

Om hundarna skälla och brandvakten gnyr,

När fredligt du går uppå gatan

Och intet du tänker men bara du spyr,

Så ge dem i glädje åt Satan.

Du är intet skyldig på sedel och pant.

Du har varken vänner ell' moster och tante,

Befall då din sak Leviatan.

Och först at din himmel har gifv^it dig säng

På gata, i rännsten ell' gropar,

Så sup som en tysker med fransker ducrin;

Lushundar med skramla! du ropar.

Där kransen är ute och stopen stå quar.

Där in skall du landa, med glaset stå karl

Och vandra med raglande hopar.

[Avskr. 1767/68]
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Bäst jag tänkte vara rener som gull,

Blef jag så full,

Tumlade kull,

Och uti pussen jag snorka.

Där låg nu min arma syndiga kropp;

Jag ville opp;

Strax en sittopp

Bacchus vid öra mig torka.

Himlen söta drufvor gjort,

Noach Bacchi äreport.

Denna guds-mannen :|[:

Han vältra med mig uti lort, lort.

Kärlek tändes i min hjerna och själ,

Hjessa och häl;

Jag mådde väl.

Smidde min strupa med koppar.

Vara sedig, nykter, trifven och snäll

Som en mamsell.

Slik bagatell

Anstår ej manliga kroppar.

Himlen skapat dag och natt;

Noach tunna, tapp och tratt.

Denna guds-mannen :
1

1

:

I hjertat sin runa har satt, satt.

[Avskr. 1767/68]
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N:o 117

Där lejon de dansa med stopen

Och björnar med pipor och glas,

Där inne står Bacchus i hopen

Och bjuder sin hjelte kalas.

De ponceau-röda små hjertan

Som slå i fyllhundarnas bröst,

De sprittande dansa i smärtan

Och blekna som löfven om höst.

När glaset :||: Går jämt

Med Bacchi skämt.

Sätt skylt på min färgade panna,

Min bleka och hängande lip;

Mitt hufvud förvänd i en kanna.

Min näsa förbyt i en pip.

Jag aktar de kärliga låter

Som skönheten bildar och strör

Som korfvar emot mithradater.

Min Hercules Bacchus tillhör.

När glaset :||: Går snällt

På Bacchi fält.

[Avskr. 1767/68]
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Tänk om min himmel så laga,

At jag finge dö vid bord

Med en proppad maga

Och en strupa len och smord; :||:

Och, när jag pusta och skulle somna,

Iris min kärlek fullkomna;

Klappa och kysste, gret och snyfta

Krama och flåsa, sänkte och lyfta.

Och med sin snöhvita hand :||:

Öppna flaskan litet grand.

[Avskr. 1767/68]
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N:o 119

Melodi: Den som vill dricka och

Granne, du lefVer och har så vackra kläder

Fickur och taskbok och ser ju ut honette;

Ändå så trumpen och intet dig gläder.

Kom lät oss lefVa och göra dagen lätt,

Tömma ett ankar

Med lustiga tankar,

Dricka och dundra och dansa menuette!

Flätar du benen och krusar och bugar?

Det är ju ärligt, det tycker Bacchus om.

Orkar du brottas om någon dig trugar

Och du skall tumla? stor sak min granne.

Tömmom ett ankar

Med lustiga tankar.

Stirra och stamma: ty... ty... för den skull.

Rosslig i bröstet och heser i målet.

Köttfulla ögon och hängande lip.

Talsam med tungan och täck som Hin Håle,

Sådant är ägta min granne, det begrip!

Tömmom ett ankar

Med lustiga tankar!

Stor sak i hustru och barnens lip och pip.

kom.

.. som...

[Avskr. 1767/68]
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Bacchus Målare

Melodi: Fackeldansen

An tog han sudden.

Satt'en på udden.

— An måla'n sin tunna.

An tog han quasten.

An band han fast'en.

— Än måla n sin tunna.

An stod han och lydde,

An satt han och spydde.

— An måla n sin tunna.

An stod han och runka,

Än satt han och klunka.

— Än måla n sin tunna.

[Avskr. 1767/68]
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N:o 121

Melodi: Sicken Cloris

Sicken Bacchus,

Sicken Bacchus

Kommer trippandes på ett bord.

Uti bålar,

I stop och skålar

Där lefver han som på grönan jord.

Där han mumlar,

Och där han tumlar,

Där ha vi vårt enda paradis.

Gubbar, drickom utur flaskan

Pimpinella och Portugis!

Sicken Cloris,

Sicken Cloris

Kommer trippandes i en säng.

Med små löjen

Och ägta nöjen

Hon fägnar mången Cupidos dräng.

Bacchus mumlar,

Cupido tumlar,

Hvar en har sitt eget paradis.

Gubbar, drickom utur flaskan

Pimpinella och Portugis!

[Avskr. 1767/68]
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N:o 122

Mulpus satt på kxogen

Midnattstid och svor.

Än så tog en,

Än så siogen

Både fästmö och krögarmor.

Ta mig tunnor tusen,

Gif mig mera vått!

Och slå uti krusen,

Klunka, klunka smått.

Sura ögon svida,

Torra strupen slår.

Mulpus, bida,

Sitt på sida.

Drick din flaska och Hej god tår!

Ta mig skock millioner.

Drick hvar enda själ!

Bacchus slår pultroner,

Hjeltar lefva väl.

[Avskr. 1767/68]
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N:o 123

Melodi: År 1697 aj då stod jag bru

Vår Bacchus satt i grönan lund

Aj aj aj... En liten stund.

Där lekte han och talte smått

Aj aj aj... Om sina mått,

Om flaskor och bålar,

Om supa i skålar,

Om kärlekens nålar,

Om skönhetens tvålar.

Nå det var godt.

Och solen sken på bergen blå.

Aj aj aj... Gubbar lät gå!

Lät flaskorna dansa och strupen få

Aj aj aj... Smått då och då.

Så klunka, var gläder!

Och Bacchus vår Fader

Med sina oscobader

Sin våta escader

Trösta då må.

[Avskr. 1767/68]
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Melodi: Skål för det kön som

Bacchus är klädd liksom en annan,

När han sig tänker på en bal.

Pudrad är han med front i pannan,

Bröllop i hjerta med hjeltar i qual.

Drickom utur vår pocal,

Bacchus dansar i vår sal!

Bacchus är ärlig, tar i kannan.

Glömmom våra sorgliga qual.

[Avskr. 1767/68]
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Dundrar du ryter och svär?

Bugar du gråtögd och kär?

Gå då för tunnor tusen,

Fatta i kärhga krusen.

Drick och tukta busen

Lucifer.

Vill han ta glasen,

Sparka n i än!

Spela du basen

Som en vän.

Drick var nöjd och gläder;

Bacchus, barnens fader,

Slår för barnen i.

Hej fylleri!



Granne sätt dig ner.

Bacchus gerna ger

Åt en torstig nästa

Som är van at gästa

Af sitt alra bästa,

Som man ser.

Gubbar ta glasen,

Drickom God tår.

Nå Fader Masen,

Hurra det går!

Drick med lust och löje;

Bacchus, verldens nöje.

Slår för barnen i.

Hej fylleri!

[Avskr. 1767/68]
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N:o 126

Låtom oss lejfVa nöjda och raska

An vid den sköna, än vid vår flaska,

An öppna pung och taska,

An hålla myntet hop.

Intet skall verlden bli oss ett qual.

Just för at tömd är vår pocal;

Nej vi sku lefva raska

Mellan krus och stop.

Hvar sitter den som flämtar och fryser?

Hvar finnes den som gråter och ryser?

När som Bacchus lyser

Och uppå tunnan står.

Den skall till rätta stämder då bli.

Plikta tredubbelt alt fylleri,

Och, för det at han fnyser.

Smädas uti chor.

[Avskr. 1767/68]
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Sväng dig du hjelte vid ett stop

Främst bland allihop.

Smila ej som räfven,

Knyt och lyfta näfven,

Drick med rop.

Bli aldrig blek för några glas;

Trumf trumf bland hjeltar i kalas!

Sätt dig ner på ställe'

Om du har tillfälle,

Drick ett stop.

Ser du en gammal girigbuk

Med en piskperuk

Och galon på hatten,

Jämka dig till tratten

Frisk och sjuk.

Bli aldrig blek för några slag;

Trumf trumf bland hjeltar natt och dag!

Stig nu upp från stolen.

Dansa för fiolen,

Drick ett stop.

[Avskr. 1767/68]
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N:o 128

Melodi: Bröders och systrars

Bacchus skulle bli advocat,

Skrifva för mången ur lagen,

Men var ständigt fuller placat,

Glömde båd' saken och dagen.

Slotts Cancellie utslag och Hofrättens dom,

De kommo medan Bacchus läskade sin gom.

[Avskr. 1767/68]



N:o 129

Melodi: Bröders och systrars glada

Bacchus är rolig, med leende min

Kramar han saften ur tunnan.

Röder om näsan Hksom en rubin

DrifVer han hjeltarna unnan.

Kom uppå tunnan, tunnan vår,

Och lät oss följa guden Bacchus spår uti spår.

[Avskr. 1767/68]
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N:o 130

Jag har så där till bästa

Tre fyra tunnor gull.

Dem vill jag troget gästa,

Bli fyra gånger full.

Om dagen fyra gånger, :||:

Om natten tumla kull.

Tar Bacchus capitalet.

Intresset Cloris får.

I supa gör jag valet,

Alt kommer som det går.

Om dagen skall jag supa, :||:

Om natten Cloris rår.

[Avskr. 1767/68]
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Melodi: Pass man på min

Bacchus sitter så skön och så söt

På ett vinberg vid en herdinna,

Söker hennes hjerta vinna.

Kärleksguden står som ett nöt,

Kan den skönas bröst ej tukta,

När hon drufvor får at lukta.

Hon så glad

Tar ett blad,

Rankan plockar.

Astrild svär,

Gör så kär

Många bockar.

Bacchus aldrig är betjenter

Med små kärleks-complimenter

Men med fulla bröst och glas.

Venus blifv^er ett as.

Kärlek, flyktiga ras.

Bacchus dansar, Cupido han står som ett nöt.

Men flaskan hon är söt.

[Avskr. 1767/68)
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N:o 132

Hedda var Cupidos tärna,

Sänd af guden till en by

At oppsöka dem som gerna

Vill till Bacchi rike fly.

Heddas hand var rätt benägen

Bacchi barn at leda fram.

Till hans tunna vet hon vägen

Och till Astrilds vackra lamm.

[Avskr. 1767/68]
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Melodi: Noach lefde just på den

Hvad har du i pung och hjerta,

Har du pengar, har du blod?

Har du bröst med eldig smärta,

Är din Iris din klenod?

Då är du en lycklig anda.

Kom och andas i vårt lag.

Iris, Bacchus gå till hända.

Se vår lefnads sammandrag.

[Avkr. 1767/68]
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N:o 134

Noach var en hurtig far

Lät min Malin vara stygg,

Dundra i min stuga;

Klappa upp min gamla rygg,

Modet ur mig suga.

Jag bryr mig ej stort därom,

Kom min flaska, kom kom kom!

Kom kom kom :
1

1

:

Kom kom kom, :||:

Kom och styrk mitt sinne,

Hjerta, blod och minne.

Lät min Malin länge nog

Kuffa mig på sida.

När jag kommer från min krog.

Sakta steg vill skrida.

Malins skål. Hej tusenfaldt!

Alt, min flaska, alt alt alt!

Alt alt alt:||:

Alt alt alt,

Kom nu till min lisa.

Hurra! med en visa.

[Avskr. 1767/68]



N:o 135

Melodi: Mor min had' en liten piga

Fåfängt at jag hjertat skänker

Åt en flicka sur och tvär,

Fast hon mitt i guldet blänker

Och ett guda-tycke bär.

Nej nej, min lilla flaska

Har jag mycke' mera kär.

Flaskans miner mig behaga.

Ar hon inte alt för söt

När hon språkar med min maga.

Ger en liten kärleksstöt?

Ja, ja min lilla flaska.

Kom i famnen mig och möt.

Kan jag verlden bättre glömma,

Mitt besvär och trötta fjät,

An när jag får flaskan tömma,

Bli så kärlig, mjuk och slät?

Kom, kom min lilla flaska

Och min föda åt mig mät. .

[Avskr. 1767/68]
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N:o 136

Jag lefver bland de glada,

Tar dagen som jag kan.

Jag hoppar på en späda

Och är en skxöphg man.

Hå hå, Hå hå. Ändå jag dricka och klunka kan. Hå hå.

Min skjorta tusend flikar

Liksom ett segel blås.

Hvar klack med stora spikar,

Skinn-byxor, hej, gunås!

Hå hå, Hå hå. Ändå jag dricka och klunka kan. Hå hå.

Mitt hår långt ner i synen

Och hakan uppåt soFn,

Och damm i ögonbrynen,

Och polska på fioFn

Hå hå, Hå hå. Ändå jag dricka och klunka kan. Hå hå.

Må göra, jag är gläder

Och fröjdas åt min lott.

Stor tack min Mor och Fader

At jag har lifvet fått!

Hå hå, Hå hå. Ändå jag dricka och klunka kan. Hå hå.

[Avskr. 1767/68]
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Melodi: Noach lefde just på

Folket klagar altid på tiden,

Än på solen och än på moln;

Intet till lags, krig eller friden,

Hjernan går ur hufvudskål'n.

Tacka vill jag förnöjda sinnen,

Hjertan utan sår och qual.

Kärlekens tempel, skönhetens minnen

Dränker jag i min pocal.

[Avskr. 1767/68]
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N:o 138

Min sköna, dina lagar

De lätta mina dagar

Och lifVa upp mitt blod.

Din lustgård vill mig locka;

Men hellre drufVor plocka

Hos Bacchus vid hans flod.

[Avskr. 1767/68]
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Vara full är paradis.

Odets långa ris,

Lyckan dess caprice

Glömmer man uti två safter:

Rhenskt och Portugis.

När man glaset har

Så får man dubbla krafter.

Bacchus har en hamn, mitt skepp dit kosan tar.

Fuller vill jag gå ombord,

Aldrig ge ett ord.

Segla full kring jord;

Och uti den kära saften

Blir en hjelte spord.

Bacchus har ett haf,

Hvars bölja äger kraften

Föra till dess hamn den tryckta lyckans slaf

[Avskr. 1767/68]
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N:o 140

Melodi: Bröders och systrars glada

Står du på hufvud kuilbytta min vän?

Lät oss nu dansa och supa.

Flaskorna, Hurra! ej fins mer igen;

Biet har gått till sin kupa,

Men vi till spyor, quarlefvor och strunt.

En sådan boning delar Bacchus ut— Truderunt.

[Avskr. 1767/68]
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N:o 141

Cloris är för syn och hjerta,

Bacchus ock på samma vis;

Lilla gudens Melicerta

Öppnar främst dess paradis.

Lät oss hela laget prisa,

Gudaflock och skönhetsprål,

Sjungom alla lika visa.

Hvar en dricker som han tål.

[Avskr. 1767/68]
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N:o 142

Melodi: Fackel Dansen

Bacchi gossar tjuta

För Calypsos luta

— Klang klang klang klang klang.

Bacchi ådror rinna,

Spela min gudinna

— Klang klang klang klang klang.

Låt oss ringa, ringa.

Klinga, klinga, klinga

— Klang klang klang klang klang.

Eld i hjerte-blodet,

Bacchus styrker modet
— Klang klang klang klang klang.

[Avskr. 1767/68]
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Å, gråt för tusand, hjerta lef

Och visa at du andas!

Fram glas och bål och punsche-slef,

Lät vin och tårar blandas!

Ty gull ej annat är en mull,

Ducater är af aska.

Jag tar ett rus och vill bli full.

Vi äro alla raska.

[Avskr. 1767/68]
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N:o 144

MelodiiTacka vill jag Jojachims fru

Kära Bröder kom sku vi

Dricka glasen i botten;

Bästa lotten :||:

Är at lustig bli.

Verlden är usel, så befängd som han kan,

Krogen och kyrkan ligga långt från hvarann.

Lät oss rusta, :||:

Tumla om hvarann.

Kom och smaka detta vin.

Tattare, Turkar och Morer!

Creditorer,:||:

Hållom en god min.

Cassan skall tömmas till den ringaste slant;

Krogen i vägen ligger altid galant.

Lät oss rusta, :||:

Tumla på vår kant.

[Avskr. 1767/68]
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Bacchi Orlofssedel

At Marcolphus varit trogen,

At min gamla husbond-dräng

Aldrig nykter gått från krogen,

Aldrig legat uti säng,

At han bar så kärt sin kanna

Som en mor sitt barn i famn,

Det kan jag besanna.

Bacchus är mitt namn.

Fast hans ögon äro sura

Låter han sig ej bedras.

Han har lärt min tunna skura

Och perfect at skölja glas.

Fast hans tjenst ej är utlupen

Vill han flytta— Flytta då;

Men glöm intet supen

Om du ärnar gå!
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N:o 146

Melodi: Fäktardansen

— Pip pip :||: Min Ingeborg lilla!

Aj, lull lull!

— Fy fy :||: Marcolphus, bli stilla,

Du är full!

— Är jag full, så blir jag altid nykter.

Nog min flaska blir till-lyckter,

Och jag lefva vill förryckter

Hatten på kaporr.

Ej strupen torr.

Min Ingeborg!

Du skall inte sitta sipp:

Pip pip pip pip!

Tag flaskan i handen, Ingeborg!

— Pip pip :||: din randiga kofta

Ar så söt!

— Fy fy :||: du super så ofta

Lilla nöt!

— Lät mig supa, lät mig inte supa ...

Rår jag för at jag har strupa?

Om jag skuir i rännsten stupa

Ingeborg, än se'n?



Min lilla vän!

Jag lefVer än.

Du skall inte sitta sipp:

Pip pip pip pip!

Tag flaskan i handen, Ingeborg!

— Nå nå :||: Marcolphus, var trogen:

Luta på!

— Rätt så :||: ur sängen på krogen

Sku vi gå.

Upp ur sängen, lät oss vandra båda.

Mannen skall om hustrun råda;

Vinet limmar som en kåda

Sorgsna hjertan hop.

Fram med glas och stop!

Hej, sorl och rop!

Du skall inte sitta sipp:

Pip pip pip pip!

Tag flaskan i handen, Ingeborg!

20/2 1768



197

N:o 147

Här komma nu Bacchi Dragoner

Med basade ryggar ur led.

I rännstenar ligga plutoner,

Och tungan de bruka till sked.

De händren i bpcorna hålla;

Den urgamla götiska Bolla

I pussen de fmna igen.

Här komma nu Bacchi Dragoner,

Välkommen du redlige vän!

20/2 1768
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Mitt öga börjar blunda,

min siäl kan eij utgrunda

sitt hemwist hwar hon är.

Mitt öra sorlet känner,

min tunga något bränner

hon nu sin swalka ömt begär.

Den rosenröda läppen

blir blek wid segerknäppen ,

tycks längta till en tår.

Det starcka bröstet flämtar,

Hwart andedrag det hämtar

en ängslan som i blodet står.

Den ängslan sig utbreder

i ådror ock i leder,

ock törsten är dess frö.

Alt skönt Naturen wisar

en torstig siäl eij spisar

Wid flaskan will jag gärna dö.
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Du magt wid tapp ock tunna,

en torstig siäl förunna,

at dig sitt offer ge,

tag mot min arma strupa,

hwad ondt är i at supa

ock åt en liten flaska le.

Mitt böne-offer blifwer

at du min Backus gifwer

min afton några rus.

En spira jag föragtar

En flaska efter tracktar

ty wällust fins i dina krus.

26/2 1768
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N:o 149

Melodi: Cloris du hade ett helt

Bacchus med tappen han oss commenderar,

Hjeltarna stå nu hans tunna ikring.

Fyra man högt nu truppen marscherar;

Hör fältmusiken Kling klang kling klang kling!

Klinga kamrater och lät oss bli raska,

Skyllra med stop och med flaska. :||:

Öppna fältkistan, de gamla buteljer

Som ligga tomma, kast' ut dem med mod.

Svara du hjelte om vinet dig quäljer!

— Nej kamerater det eldar mitt blod.

Klinga kamrater och lät oss bli raska,

Skyllra med stop och med flaska. :||:

13/3 1768
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Hur skall jag mig uppföra,

At lyckan blir min del?

Hvad stånd kan mig väl göra

Förnöjd i ödets spel?

Skall i moras och klyfta

Jag svettas vid en plog,

Eir skall jag flaskor lyfta,

Bli hjelte på en krog?

Eir, hör kamrat, mig svara.

Skall jag med skepp och gull

Kring våta fälten fara

Och söka lyckans tull?

Med växlar på millioner

Förbida glans och fall?

Eir skall jag med plutoner

Bestiga Martis vall?

Eir, hör kamrat, jag frågar.

Skall jag mot Beelzebub

Gå fram med helga bågar,

Hin håle ta i skrubb?

Skall jag den svarta prydnad

Klä på i ödmjukhet,

Ta magra lamm i lydnad

Och afdem blifva fet?



Eir, hör kamrat, besinna,

Skall jag med lust och larm

Min nästas ägta quinna

Ta på min egen arm?

Eir skall jag uppå krogen

Af Bacchi palmer få?

Ja men, jag Bacchus trogen

Vill hans förtjenster nå.
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N:o 151

Melodi: Le briquette frappe la pierre

Marsöl, brännvin, vin och pipa

Sätt nu fram alt för contant;

För contant, galant, charmant

Bacchi barn sitt kall angripa,

Och med pipa, vin och mjöd

Glömma de ett dagligt bröd. :||:

Trio

Jordens frukter äro dyra;

Hör på drufv^an saftefull.

När hon kramas, aj, lull luU.

Af dess socker bli vi yra.

Men i ölet mera smak.

När man därtill har tobak.

Tobak. :||:

15/3 1768
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lUe liquor docuit voces inflectere cantu

Martialis

Bacchi tiggare slumra och gnola,

Paltorna ruska och ragla och stå,

Runka på hufvud och torstiga gå.

Stundom i rännsten sig sola.

Purpuren bära om möjligt vor' se'n

Unna de gerna hvar källaresven.

Tungan talar för gom och strupa;

Strupen sorlar, är bitter och vred.

Darrande strider nu led emot led,

Alt innandöme vill supa.

Mjelten han hugger och tarmarna knyts,

Hjertat det bultar och refbenen bryts.

Nu spritter vinet och ölet det fräser.

Ögonen spända de famla ikring.

Hjernan dansar och hvirflar i ring.

Blodet i nöje det jäser.

Tankarna lossas, man hör nu vid glas

Kejserins quinter och Erhardts bas.

29/3 1768
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N:o 153

Bacchi Vinpress

Vingårdsdrängar trampa bra

Bacchi vinpress tra tra tra.

Trampa, trampa med maner,

Bacchus står och ser.

När som drufvan pressas väl.

Ger hon mod i lif och själ.

Vingårdsdrängar trampa bra

Tra tra tra tra tra.

Fyra drängar stig nu fram;

Trampa under svett och damm.
Smaka saften, drick då bra,

Tra tra tra tra tra.

En betjent i Bacchi gård

Egnar pressen ha i vård.

Fyra drängar stig nu fram

Under svett och damm.

Bacchus ingen vill bedra,

Trampa pressen tra tra tra.

Glömmom alla lifsbesvär,

Bacchus trampar här.

Man den altid hedra skall

Som är trogen i sitt kall.

Bacchus ingen vill bedra,

Tra tra tra tra tra.

15/4 1768



N:o 154

Om jag finge commendera

Femton tusend man,

Skulle jag på stund marschera,

Gripa Turken an.

Proviant :||:

Sku vi hafva göder

Och galant :||:

I vårt flaskefoder.

Chorus: Och vi sku marschera på.

Och så slå. :||:

I Seraljen sku vi sätta

Våra rumpor ner;

Små turkinnor, sköna, nätta

I vårt högquarter.

Natt och dag :||:

Skuir vår flaska rinna.

Du och jag :||:

Ha hvar sin turkinna.

Chorus: Ge den gamla Storvisir

Ein Stop Bier. :||:

Vid mitt högquarter en flagga

Skulle resas opp;

Uppå den skull' Venus vagga

Bacchi lilla kropp.
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Sus och dus :||:

Natten om och dagen;

Varma rus :

1

1

:

För den kalla magen.

Chorus: Alt skull' gå liksom i harm

Med alarm.

Uppå turkska golftapeter

Skall mitt manskap bli,

Vid trianglar och trumpeter

Göra frieri.

Runke-runk :
1

1

:

Med en skön turkinna;

Klunke-yunk:||:

Lät vår flaska rinna.

Chorus: Ur Seraljen ut du Fan,

Ut Sultan!

Släpp mig in, ur vägen snöping,

Sjelf jag för mig an!

Skönhet är en liten köping,

Jag är handelsman.

Släpp mig in, :||:

Iris, tag min smärta!

Jag är din, :||:

Tag mitt hela hjerta!

Chorus: Vin och skönhet gör min fröjd,

Jag är nöjd. :||:

[Avskr. 1768/69]
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Kom Bacchus lär mig läsa

Uti din våta bok.

Rödfärga du min näsa,

Förgyll mitt gamla ok.

Lär mig at rätt besinna

Vår tids fåfänglighet.

Lät i min strupa rinna

Den bästa saft du vet.

[Avskr. 1768/69]
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N:o 156

Melodi: Se menigheten

Kom kära Syster,

Tag om dig lyster

Utur detta glas ditt lilla rus.

Drick, och blif röder.

Skål kära Bröder!

Lustigt lif i Bacchi hus.

Glas och buteljer, mycket mat och vin;

Skål Faster, Moster, Syster och Cousine!

Fall falleralla :||:

Syster och Cousine.

Skål Conqueronner,

Skål Robe de ronder,

Falbolaner, stubbar, kjortlar och koft!

Skål vackra själar!

Skål du som grälar

För din Iris i ditt stoft.

Glas och buteljer, mycket mat och vin;

Skål Faster, Moster, Syster och Cousine!

Fall falleralla :||:

Syster och Cousine.



Bacchi drabanter

Utan contanter

Pläga altid lefva stolt och galant.

Ståtliga dagar,

Osnörda magar,

Aldrig hjertat står i pant.

Glas och buteljer, mycket mat och vin;

Skål Faster, Moster, Syster och Cousine!

Fall falleralla :||:

Syster och Cousine.

[Avskr. 1768/69]
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N:o 157

Melodi: Vasti hon var en drottning

så grann

Habackuk fyllde Daniels fat,

Korparna gaf Elias sin mat,

Lejon och Guds propheter gaf hvarannan så många mål.

Men nu sker det som är något mer:

Björnarna föda mången secter.

Granne de äro tama, drick våra björnars skål.

[Avskr. 1768/69]
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N:o 158

Echo

Hör gossar viljen I supa — Stupa

Och tumla på hvarann?

Hör gossar viljen I dricka — Slicka

Min tunna man från man?

Hör gossar viljen I spjärna — Gerna

Och fakta för min krans?

Hör gossar viljen I supa — Stupa

Uti min ragel-dans?

[Avskr. 1768/69]
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N:ol59

Bacchus skulle ock blifva poet,

Hör på hur han rimmar:

Fuller är jag Hksom en trumpet,

Nykter som konungens grimma.

Bacchus ville sin hjelte ge pris.

Hör på hur han rimmar:

Du är, sad' han, en lagerbärstofs;

Står du där längre och primär?

Rimma på flicka, ja dricka och glas.

Sedan, emedan och redan.

Drick kära Granne och tag din pocal,

Jag torstiger är nu emedan.

Bacchus, du duger ej till poet.

Hör på huru jag rimmar:

Äta och dricka, det bästa jag vet;

Hur vackert när flaskan hon glimmar.

[Avskr. 1768/69]
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En kruka mjöd

Lät svalka få min tunga,

Och lät mig sjunga :||:

För mitt bröd.

Lät fly hvar dag

Med sina heta timmar;

När solen glimmar, :
1

1

:

Törstar jag.

Vi ä' varma.

Lät oss arma

Läska gommen med behag.

[Avskr. 1768/69]
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N;o 161

Melodi: Om Bacchus dog, ack

Nu är jag full,

Sen med så ljuflig vätska

Jag fått mig läska, :||:

Lull lull lull.

Jag ej förstår

Om ränker gifs i Polen,

Blott jag i gålen

Och om bålen

Ensam rår.

Den uteslutes

Och förskjutes

Som ifrån oss nykter går.

[Avskr. 1768/69]
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Bacchus Präst

När Bacchus predika

Så börja han skrika

Lik munken och nunnan,

Han ropade: Unnan!

Han tumla på tunnan

Hej burdus. Fine

Han stod bland peccatoribus,

Hans text den var de floribus. D. C.

Hör Bacchus i ropet.

Hans timglas var stopet,

Han dängde och slängde,

Med ögonen blängde.

Och hufvudet hängde

Och munnen rann.

De caritate talte han;

Små kärleksbloss kring tunnan

Fine

brann. D. C
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Drif nykterhet unnan!

Se klockarn vid tunnan:

Trundman han stampa,

På Jaggarna trampa;

Ett glas och en lampa

Trundman had'.

Han vände glaset som ett blad

Och Bacchi Lithania quad.

Högvördigste Fader,

Vår Bacchus, blif gläder,

Vår Bacchus, predika

För arma och rika.

Vi alla ä' lika

Vid din tapp.

Utaf min rock tag minsta lapp.

Lät mina björnas springa kapp.

Fine

D. C.

Fine

D. C.

[Avskr. 1768/69]
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I Bacchi gård från tu till sju

En Bacchi husbond-dräng arbeta.

Han ragla, kröp, han stod och streta.

Hur såg han ut? Jo just som du.

[Avskr 1768/69]
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N:o 164

Bacchanaliska Division.

10 Personer om 604 Buteljer.

10 ja men 10 uti 604

Gör 60 kan jag bedyra.

Vänta litet, :||:

Om Bacchus inte felar

Blir här 2/5-delar.

Hurra! Hurra! Hurra!

Tag fram buteljerna! :||:

[Avskr 1768/69]
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N:o 165

Melodi: Kom lät oss supa

Fader Marcolphus dansa på krogen

Med glas och fiol

Vår Bacchus trogen,

Gammal och mogen,

Knuffa med knogen

I bänkar och bol,

Och som tuppen han gol. Fine

Fader Marcolphus han dundra och skrek.

Ögonen röda och näsan var blek.

Hufv^ut var blått,

Skägget var grått.

Halsen var brun.

Som en kapun.

Innan han dödde Hin Håle han togen. Da Capo

[Avskr. 1768/69]
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N:o 166

Bacchus Tunnbindare

Hör hur Bacchus bandar sin tunna,

Hör hur han knackar: Knack Knack Knack.

Knick Knick Knack Knack

Knack Knack Knack.

Tack för du bandar,

Kritar och randar,

Tack för hvarje sprund du stack.

Hör hur sorgUgt tunnan låter.

Hör hon är tömmer: Plang Plang Plang.

Klang Klang Klang Klang

Plang Plang Plang.

Hör hur hon låter!

Bacchus jag gråter.

Bort med stolthet, prål och rang.

[Avskr. 1768/69]
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Skall nu så ske

At straxt på the

Skall brännvins-supen följa,

Så tag i här,

Och slå i där

För at min strupa skölja.

[Avskr. 1768/69]
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Bacchus leker med sina barn

Drufvorna digna neder åt marken,

Kom och plocka mina barn.

Ringaste herden, högsta monarken

Fängslar jag i söta garn.

När de fängslas bli de altför yra;

DrufVornas syra

DrufVornas syra

DrufVornas syra

Svalkar,

Svalkar, svalkar mina barn.

Högsta bekymmer mäktar jag döda.

Kom och plocka mina små.

Somliga drufvor rosenderöda,

Somliga ä' hvita, blå.

När de pressas hjertat vinner kraften,

Och denna saften

Och denna saften

Och denna saften

Svalkar,

Svalkar, svalkar mina små.



Kom sku vi dansa, drufVorna rinna!

Kom och plocka natt och dag.

Drottning och herde, Kung och herdinna

Smakar mina hfsbehag.

Hjertat eldas, blodet darrar, jäser.

Drufvan hon fräser

Drufvan hon fräser

Drufvan hon fräser

Svalkar,

Svalkar, svalkar natt och dag.

[Avskr. 1768/69]
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N:o 169

Cupidos manskap har

En pil och två pistoler,

Men Bacchi barn fioler

Samt glas och fulla kar.

Stor sak i kärleksklapp.

Jag vill mig, Bacchus, unna.

Stå brudgum i din tunna,

Ha barnsöl vid din tapp.

[Avskr. 1768/69]
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Ryck våra korkar

Om du orkar,

Pumpa min lilla söta Cousin.

Stå intet trumpen

Här vid pumpen,

Pumpa så får du vin.

Denna saften

Har den kraften

At du tar en så lustiger min.

Ryck våra korkar

Om du orkar.

Pumpa så får du vin.

Saften är härlig

Och begärlig.

Pumpa så blir du svettig och skön.

Glöm hvad dig quäljer.

Fem buteljer

Får du till aftonlön.

Jag skull tycka

At din lycka

Hon då grönskar, ja visst är hon grön.

Saften är härlig

Och begärlig.

Pumpa så blir du skön.

[Avskr. 1768/69]
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Min hjelte, stanna,

Tag ur min kanna :||:

Täta rus.

Jag vill dig lofva,

Du skall få sofva :
1

1

:

I mitt hus.

Stackars barn, hos mig välkomna!

Vid min flaska sku I somna,

Somna Vid mitt varma krus.

Sitt ner, var göder.

Min hjertans broder, :||:

Repa mod.

Du är så bleker;

Se, vinet leker :||:

Med ditt blod.

Lät fritt dundra, blixtra, hagla.

På mitt golv så må du ragla,

Ragla Vin-marod.

Lägg bort din krycka.

Sjung om din lycka :||:

Svenska man.

Din gamla lära,

Förtjenst och ära, :||:

Står mig an.



Men hvad står du här och gråter?

Bättre tider komma åter,

Åter Klinga om du kan.

Men mina gårdar

Lät se du vårdar :||:

Natt och dag.

Alterationer,

Banco-auctioner :||:

Gör ej jag.

Hvad du äger uti kannan

Hör dig till och ingen annan,

Ingen annan Så är mitt behag.

Fast sjöman knotar

När stormen hotar :||:

Strandar han.

Den sista bölja

Din båt tycks skölja :||:

Svenska Man.
Kom till mig och till min flaska.

Jag strör blommor på din aska.

Lät oss dricka lustigt med varann.

[Avskr. 1768/69]
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N:o 172

Sigurd Sven sin pipa tog,

Hon var hvit som albaster,

Bästa knaster :||:

Rökte han och log.

Sigurd rökte pipan ut och han drack,

Ölet i kannan uti näsan det stack.

Lät oss öla, :||:

Sjunga värden tack!

Sigurds lära det var den,

At man värma skull' magen

Hela dagen, :||:

Vara Bacchi vän.

Källrar och krogar, ej förgäfves de stå,

De liksom källor vattna lambena små.

Sigurds lära :
1

1

:

Kan alt öfvergå.

I din hand ej ölet värm.

Stå på krogen ej flater!

För kamrater :
1

1

:

Blif du ett beskärm.

Slår dig vid örat någon listiger skalk,

Stryk'en på truten och töm du ut din kalk!

Sigurd skrifvit :||:

Sådan dryckesbalk.

[1768]
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N:o 173

Gevär! I Bacchi söner,

Lyd Commendantens ord.

Fram, tagen Edra löner

Vid mönsterherrens bord.

Fältherren Bacchus dansar,

Upp bussar i vårt lag.

Ja! Ja! Si våra lansar.

Hej, Friska andedrag.

Hvart glas i handen Gubbar,

Till venster lät det gå.

Hvem finns som målet rubbar?

Upp bussar, stå på tå

Och öppna alla gapen.

Courage denna dag!

Ja! Ja! Si våra vapen.

Hej friska andedrag.

Vår fästning heter Strupa,

Blodröda bålverk har.

Inom dess dammar djupa

Vin-forsar nederfar.

Oss, Gubbar, ingen nekar

At kämpa natt och dag.

Ja! Ja! Si mina lekar,

Hej, friska andedrag.

[1765—1770]
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N:o 174

Huller om buller

Melodi: No 6. Cont:Dc

Ynglinge, kxymplinge, följ din natur.

Sväng dig, blif quicker och tag dig till bästa.

Skaffa dig pengar och helsa Bonjour

Uppå din torstiga nästa. Flne

Ah! Si bonjour, bonjour, bonjour Monsieur!

Comment vous portez vous? Arnar du å dö?

Arna för tusen, nej Charon skall fästa

Båten vid stranden. Drick nu din tjur. Da Capo

Werda, nå werda, nå är du bra karl?

Har du meriter i sängar och skålar?

Ar du vår broder ell' är du vår far?

Svara vid rykande bålar. Fine

Jo, jag är far din efter gamla van

.

Ögon och näsa röda som tulpan;

Rostig i svalge, hör hur det skrålar!

Uti buteljen min himmel jag har. Da Capo



Stampa med fötterna, far slå din son,

Pojke slå far din och Fan slå er alla!

Ta i kalufv^en din granne och slå'n.

Kom sku vi slåss, falleralla! Fine

Huller om buller, hurrom i kalas

Mellan fioler och värdar med karbas.

Trumf uti bordet, bålarna knalla!

Skrik du min gosse, som näcken i ån. Da Capo

3/3 1770
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N:o 175

Min Clotho hvälf ditt hjul och hvirfla på din — rock,

Skär af min lefnads sträng, slut mina ögna — lock.

Sänd döden till mitt tjäll med sitt förgift och — smörja.

Med skoflar och med sand, at på min grafv^ård — börja.

Lät tornen mumla ljud, dödgräfv^arn siunga — hej!

Hin håle ropar Kom! Guds änglar skrika — nej!

Hvad satans äfv^entyr! Jag vill min flaska — runka.

Och på Sanct Gertruds torn mitt malörts-stop ut — klunka.

29/9 1770



N:o 176

Kom du som gråter,

Ditt bröst upplåter

Med ängslan, suckar, eld och våld.

Kom du som klagar

På ödets lagar.

På lyckans många förbehåll.

Kom till de skönas larm,

Kom strid mot Cupidos arm.

Kom du som gråter.

Kom gör dig varrn.

Tag glaset sakta.

Drick ut, betrakta

Din Fröjas bild och Bacchi tron;

Om hon dig sårar,

Fritt fäll då tårar

Men glöm dess ögon och person.

Släck hjertat i sin brand.

Och tag du ditt glas i hand.

Tag glaset sakta.

Drick litet grand.
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Det mig hugsvalar

När Astrild talar,

Men tala då, du vinets gud.

Jag älskar båda,

Mitt blod i våda,

Hur ljufligt är två gudars ljud!

Tala då båda två,

Men hvem skall mitt hjerta få?

Det mig hugsvalar

Till Bacchus gå.

[Avskr. okt. 1770]



236

N:o 177

Skål

Cont. dance

Mellan buteljer och bålar och skålar

Sökom då nykterheten, nå sök!

Nej likså fåfängt som måttlighet prålar,

Och som hon sökes i Stackelbergs kök

Likaså nykterhet söks i kalas

Sökom då efter fler tomma buteljer!

Sök du som sväljer,

Jag räknar och täljer,

Och döden jag väljer

Bland vänner och glas.

[Avskr. hösten 1 770]
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N:o 178

Bacchi Geometri

Lät triangelen ABC
Med triangelen BCD
Vara alldeles lika, kamrat.

Lät rectanglarne C och A
Vara som de ä'. Drick bra!

Hurra kamrater, slå botten ur fat!

Linien FG drag nu fram,

Dansa uti Bacchi damm!
Gubbar, här nu finna vi

Bacchi Geometri.

[Ej daterbar. Sannolikt 1765—1770]
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N:o 179

Ingen lärer neka, at musklerna i menniskjans kropp äro

sammansatte af dessa tvenne elementen Eld och Luft; följakteligen

innehåller alt hvad vi kalla eld och luft intet annat, än ett flygtigt

väsende, förborgadt i muskler af menniskjans och djurens kroppar.

j

Dessa muskler äro tveggehanda: Musculi Corporis &Animi. Till
!

musculi corporis höra i synnerhet vissa membrana, som af !

Boerhaave i dess Elem. IV Tom. 5 komma under en särskild klass I

och kallas Buccinatores, hvilka åter fördelas i Buccinatores
j

Majores & Minores. ,
|

j

Ja strupen har små musculi, i

Ständigt vill de våta bli,
j

Drufv^orna suga liksom små sockerbref
|

Den första strupa Adam bar,
i

Evas se'n den andra var, I

Cains den tredje och Abels den fjerde blef
j

Godtår!:||: I

Nu höra vi :
1

1 :
j

.

De origine Juguli.
j

I

[Ej daterbar, sannolikt 1765— 1770l
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Register

A.

Ach! Hvad bättre kära vän

Ack! hade jag tusende daler

Ack! Verlden är ängslig och tiden

är svår

Adams skål i Paradiset

Apollo stod och undra

Astrild sad' åt sin mor
At Marcolphus varit trogen

B.

Bacchi gossar tjuta

Bacchi tiggare slumra och gnola

Bacchus det var en giljare båld

Bacchus du som tröst mig ger

Bacchus frågade Cloris en gång

Bacchus lefde just på den tiden

Bacchus med tappen han oss

commenderar

Bacchus reste till Turki

Bacchus satt bakom gardinen

Bacchus sitter så skön och så söt

Bacchus skulle at resa

Bacchus skulle bli advocat

Bacchus skulle ock blifva poet

Bacchus sätt upp din målade tunna

Bacchus uti knektgestalt

Bacchus är klädd liksom en annan

Bacchus är rolig, med leende min

Text Musik Komm

K 32 259 75

25 69

45 263 95
37 252 82

152 248

160 257
194 298

191 270 294
204 310

21 256 62

50 259 103

86 153

131 214

200 291 303

103 277 17^

84 275 149

180 281

155 251

177 279
213 319
102 172

40 262 87
172 275

178 280
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Text Musik Komm

Bort med vett och sunda tankar 12 252 44
Buteljen är min fästemö 6 39
Bäst jag tänkte vara rener som gull 164 262

C.

Cain, Adams äldste gosse 74 133

Cloris är för syn och hjerta 190 293

Cupidos manskap har 225 296 331

D.

Den som vill gråta och intet vara gläder 16 55
Den stolta guden Mars, Olympen
general 132 217

Det är visst at detta klotet vi vandra... 58 113

Drag fram skrindan och spänn

för hästen 157 286 254
Drufvorna digna neder åt marken 223 295 329
Du gamla fyllhund, hör, 118 195

Dufna hjerna matta syn 53 105

Dundrar du ryter och svär 173 276
Där lejon de dansa med stopen 165 264

E.

En cameral 91 159

En Cardinal 156 253

En drucken sätter sig uppå sin stol 128 281 208

En kruka mjöd 214 321

E
Fader Marcolphus dansa på krogen 220 267 325
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Text Musik Komm

Fan och hans Mor 378 303 379
Far min gjorde mig om natten 134 219

Flaskan är gjorder till at tömma 125 203

Flicka kom och nappa kruset 97 167

Flicka tag buteljen hit 18 60

Folket klagar altid på tiden 186 289
Från mm Bacchus till mm flicka Z/ O loj

Fräls oss från allan fara 143 278 235
Fåfängt at jag hjertat skänker 184 287
Förr skall kung Christiern stiga 158 256
Förr än döden slår oss neder 41 92

G.

Gevär! I Bacchi söner 230 338
Glöm din Iris som ditt hjerta sårar 98 167
God dag kära syster sad' Bacchus

en gång 161 259
Granne du lefv^er och har så vackra

kläder io/

Gud nåde den en gammal mö 389 389
Gud nåde mig arma som ej har

en fyrk 126 204
Görom oss en lustig quäll 419 420

H.

Habackuk fyllde Daniels fat 211 317
Har jag blott en trogen vän ell' två 17 255 57
Hedda var Cupidos tärna 181 283

Hej fram med öl och tallestrunt 127 280 205
Herr Bacchus han är en riddare båld 104 256 175
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Hundra tusend daler äga

Hur lustigt är at vara fet

Hur skall jag mig uppföra

Hur' plär väl en torstig göra

Hvad har du i pung och hjerta

Hvarmed skall jag nu lofva

Hvem kan sin flicka glömma
Ho 1 o o o

a ha, na na

Här komma nu Bacchi Dragoner

Höger om, vänster sväng, klinga

Högtärade Bacchus, min Herre

Hör gossar viljen I supa

Hör Hanrej, bär med ära

Hör hur Bacchus bandar sin tunna

Hör kära granne sätt dig ner

I.

I Bacchi gård från tu till sju

I den stora deputationen

Ingen bör sin Cloris offer ge

Ingen lärer neka, at musklerna...

j.

Jag har så där till bästa

Jag lefver bland de glada

K.

Klang med pukor och basuner

Klappa uppå din taska

Klockan är nio slagen

Text Musik Komm

105 178

15 254 53

201 292 305

34 78

182 284
106 278 179

101 170

363 363

197 300

43 93

108 181

212 318

92 275 161

221 326
56 268 110

218 324

75 272 135

113 279 187

238 353

179 281

185 288

89 274 156

80 145

63 117
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Text Musik Komm

Knäpp upp båd rock och väst 30 258 73

Kom Bacchus lär rriiQ läsa 208 292 314
Kom npsp nva lao^pnxw^xxx Ly^o\k^ XX y cl xclcl^xx 9 251 42

Kom, drickom bra 366 367
Kom, drickom om i ro och fred 373 302 374
Kom dii som pråterX^VyXXX OVyXXX CLXCLL^X 299 347
Kom hit i mogne män af hvarjehanda

stånd 416 417
rCnm Kära Sv<;fpr 209 283 ^14

Kom lät oss supa 55 267 107

Kom Nöiets Criid vi vänta dip" 46 264 97
rvom n^ifriil pn 404 409
IV /^m cl^i 1 AAi Hrir^lro Hrii^Lr min i /^iicin

Konungen i Portugal 116 Til 191

Kung David han spelte på harpan

och gret 139 225
Kära Bröder kom sku vi 193 289 296
Käre bröder! Drickom Mosis skål 65 255 119

L.

Lif och mod och tankar 60 115

Lycklig den ur bittra verlden 69 124

Låtom oss lefv^a nöjda och raska 175 277
Läsare, du besinna och lär 5 38
Lät den stora verldens brak 391 257 392
Lät Meldercreutz gräla med cirkel

och stift 149 263 244
Lät min Malin vara stygg 183 257 286
Lät triangelen ABC 237 350
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Text Musik Komm

M.
Marsol, brännvin, vin och pipa 203 293 306
XjTII 1 1* llol 1 1o1
Mellan buteljer och balar och skalar 236 300 348
Min Clotho hvalr ditt hjul och hvirna

oj* 1

pa din— rock 233 345
Min hjeite, stanna 11/ ÖDD

Min käre vän, det står så till 147 268 243

Min pipa, pa 95 164

Min sköna, dina lagar 187 291

Mina dagar / Hafva sitt besvär 94 255 163

Mitt sinne friskt upp uppå krogen 71 271 127

Mitt öga börjar blunda 198 290 301

Mulpus satt på krogen 170 271

Mången är klädd med guldgaloner 151 284 246

N.

Nu är jag full / Kamrater 51 266 104

Nu är jag full, / Se'n med så ljuflig

vätska 215 321

När Adam han bodde i Paradis 48 265 100

När Bacchus predika / Så börja

han skrika 216 323

När Bacchus predika så stod han

så stolt 140 228

När Bacchus är Riller så är han ett 398 398
När Cloris loppar tyst sin särk 148 264 243

När general-mönstring än går an 14 51

O.

Och intet har jag kanna 129 210
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Text Musik Komm

Och när du blir bjuden, så gäck i kalas 82 146

Om Bacchus dog 122 199

Om du är mager och bleker 396 396
Om hundarna skälla och brandvakten

gnyr 163 263 261

Om jag fmge commendera 206 312

p.

Pip pip :||: Min Ingeborg mia 195 299
Pukor, trumpeter, flöjter, trianglar,

oboe och basun 142 234
Putten Lutten Tura 88 270 154

R.

Ro, ro, ro, lät skeppet flyta sakta 110 182

Romulus var en vaktmästare 154 285 249

Ryck våra korkar 226 297 333

S.

Se där har du mitt hjerta 111 185

Se'n de fått äta 150 245
Si så skrifver Bacchus helt kort i sin

bok 66 121

Sicken Bacchus 169 287 268

Sigurd Sven sin pipa tog 229 289 336
Sist jag lustigt surra 357 301 359
Skall nu min strupa af nykterhet lida 13 253 48

Skall nu så ske 222 329
Skål för den som lef^er med litet

förnöjd 146 241
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Text Musik Komm

Skål Herr Kunglig Registrator 394 252 394
Skål hjeltar, tag glasen i handen 387 387
Skälm vare den mannen, rätt ful

och fatal 35 260 79

Straxt bredvid Slussen 141 283 230

Stå vid glasen och vigas vid

kannbuteljen 39 261 85

Står du och grymtar du Telje-

Rådman 402 402

Står du på hufvud kuUbytta min vän 189 293
Sup ditt nöt, din hund, din canaille 47 99
Supa och skråla som tusand djeflar

bra 400 304 400

Sväng dig du hjelte vid ett stop \7G 277
Så kan man dygden glömma 100 169

Sätt dig ner vid Cloris sida 99 168

T.

Ta' mig ock den, den, den 123 201

10 ja men 10 uti 604 219 325

3 och 4 göra altid 7 145 240
Trumman går i staden 114 189

Turkens Bassa dansar 136 270 222

Tvi så'na sorgliga dar 162 260
2 gånger 2 ä' 4 112 186
Tyst Bröder, Bacchus har somnat 67 269 122

Tänk huru Bacchus han skrattar 370 370
Tänk om jag skull' blifv^a kung 135 220

Tänk om min himmel så laga 166 266
Tömmom då glasen, friskt slå dem i 26 70
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ICAL Musik Komm

u.

Unga Tobias skull' i brudsäng stiga 1 "XI 223

vjpp Kara vänner, visoni Vdri nioci JÖZ

VjpUd LlCLLd UUllCl-ld.lL (^(^KJKJ

Vv.
vdid ruii dl pdidQis

1 o olöö z.y1

vasii non var en arorining sa grann 117

v 1 Ct llitlillloI\.IL/l Cil\.i.lL\jyj 120 197

Vill jag lefva skall jag dricka 28 77/i

Vinets kraft mitt hjerta stärker 62 116

Vingårdsdrängar trampa bra 205 311

Vår Bacchus blef död 77 iDy
Vår Bacchus satt i grönan lund 171 288 272

v1.
Ynglinge, krymplinge, följ din natur 1 342

XA.

A CTTCit för fii^iinn nifrtii Iff1 X., cLx. cLx. Iwl LU.Ocl.llVJ., lllv^l Ld. IV^l 192 268 295

Ä.

An tog han sudden 168 270 268

ö.

Ognalocken ä torra, strupen är mager 130 261 212

Öppna Bacchi slussar 70 270 125

Öppna flaskan och lät oss få dricka 1 24 202
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N:o3

Kom bese nya lagen

Akn

Kom be - se Ny-a La - gen Ut - af

Då han här - om da - gen Satt vid

Fader Bacchus gjord,

do - marebord:
Pri - mo skall man vär-den är - a,

r—f—

1

Pro se - cun - do ock hans fru, Ter - tio

friskt för - tä - ra, Quar - to su - pa nu.
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N:o4

Bort med vett och sunda tankar

Petis och Telée

P r r I p p

Bort med vett och sunda tan - kar, Nyk-ter själ a-

dieu, tar - väll Jag bland Bacchi vän-ner van - kar,

pri I

p p
^

Tills jag su - per mig i - hjäl. Ja, jag är så

I
och sva - ger; xMi - na vän - ner, se, jag dör!

Morgon, in - nan det blir da-ger Ligger jag här u-tan-för.

Samma melodi: N:o 20 och N:o 190
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N:o5

Skall nu min strupa af nykterhet lida

Vf38a

Skall nu min stru - pa af nyk - ter - het

Skall jag af tor - ka helt skräl - lan - de

Ii - da,

- da

Skall jag stads tors - ta för

Fast - än vår års - växt för

fol - - kets för - tal?

vä - - tan står fal?

Skall jag städs

plå - gad bli Ut - af me - lan - co - ii,

p

Fast mig ej häl - san ell' cur - sen står bi
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N:o7

Hur lustigt är at vara fet

Kronofogdarne

Hur lus - tigt är at ra fet Och

ro - sen - röd och fiill och het! Styf-

kjor - tel ha på ma - een alt väl Och

an - de - dra-gen ni för - stån mig väl.
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N:o9

Har jag blott en trogen vän elF två

Punsch, gelée, re - net - ter, Du - kat bord för fem, sex,

sju må ske, Åt - ta slags li-kö - rer, Ni - o ser-vi-tö-rer

vjo-aa vänner vi sku aa ioi:>u-Ka uiiiva
o pare,

_ lefv^er at sitt qual föröka, nej man

bort all verld-sens bit - terhet:

lef - ver blott för at må väl.

Lå - ta myntet springa,

Där-för sku vi dricka,
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É
Lå - ta glasen klin - ga, Dricka om hvar rorstig till förtret.

Som-na in med hic-ka, Drömma med en flicka, roligt gräl.

Men nu sku vi sak - ta Bacchus blott betrakta Stinn och fet.

Märk at lifs-beha - get Är det bäs-ta sia-get För hvar själ.

Samma melodi: N:o 39 och N:o 56

N:o 11

Bacchus det var en giljare bild

Akn

Bacc-hus det var en gil - ja - re båld, Den

äls - kop; ve - le vi be - röm ma, All

'erl - de - nes flas - kor han har i sitt våld. Al

I
tors - tigsta vän, jag kan E-der ald - rig för - glömma.

Samma melodi: N:o 66
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N:o 12

Uppå detta buller-fält

P f' j I P r
Up - på det - ta bul - ler - fält

In - gen lef - ver fritt och sällt

FSN:o 10

Ängsligt är at

Som ej lärt at

pus - ta, rus - ta, Som ej kan med är - bar

É
min Tömma si - na flas-kor vin, Si - na

fla Si-na fla Si-na fla Si-na fla Si-na flas-kor och så

I
klun - ka, Svim-la, rae - la, run - ka.

Samma melodi: N:o 134 och N:o 189
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N:o 16

Knäpp upp båd rock och väst

Akn

Knäpp upp båd rock och vest Och drick-om ur vår

Om nyk-ter-het och vin Om röd och pus-sig

rest! Kom Fa - der Bac - chus hit, pre - di - ka

min, Om krus och half - stop, rem - ma - re och

som en

ca - ra

prest

fin.

Hit bu - tel - jer,

Hvar en sväl - jer Som en är - Hg karl.

I
Tag ut kor-ken Gub-bar, drickom par om par.



N:o 17

Ach! Hvad bättre kära vän

Eklins kontradansbok

p—m-

Ach! Hvad bätt - re kä - ra vän Än ett glas och

vac - ker flic - ka? Vill du dric - ka? Vill du dric - ka?

fc—=^ '

Vill du dric - ka? - Drick ja män. Vill du dric-ka?

I' r hr K >

Drick ja män. Fris - ka mi - ner, rö - da pan-nor

Ful - la krus och kan - nor; Du skall dric - ka

I F i
l r fr r

Du skall dric - ka Du skall dric - ka

fr"> Pj
I» »"j* m n

u P r -Il

Drick i - gen! Du skall dric - ka - Drick i - gen!

Samma melodi: N:o 30



N:o 19

Skälm vare den mannen, rätt ful och fatal

Åkn

Skälm va - re den man - nen, rätt ful och fa-

tal, Som lå - ter stå gla - sen och pus - tar

å
qual. Fal - le-ral - le - ral - la fal - le - ral - la - h

I
la Som lå - ter stå gla-sen och pus-tar i qual.

N:o 20— se s. 252
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N:o 22

Stå vid glasen och vigas vid kannbuteljen

Vogler, Pieces de Clavecin

Stå vid gla - set och vi-gas vid kannbu - tel - jen,

Se sin skön-het och klappa j^sig up - på bäl - jen,

Skrufva kor - ken och gri-na till, — Po - Ii - mä - ja—i-

Läng-ta ef - ter spic-ke-sill, - Pi - te - hä - ja

Samma melodi: N:o 87
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N:o 23

Bacchus uti knektgestalt

Åkn

Bacchus ut - i knekt-ge-stalt Ber oss su - pa

med ge - valt. In - gen svi - ke Sin ge - Ii - ke,

Ftng

När han ropar: Ge fyr öf - ver alt! Al-la man här Ii - ka

gla - da ser, Ge-ne - ral - ma - jo - ren med sin

un-der-of - fi - cer.

m
Al-la su - pa Ii - ka dant,

DaCapo
tp

p p f

Ca - pi - te-nen, Löjtnant, Fändrik, Vä-bel, Ad-ju-tant.
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N:o 26

Ack! Verlden är ängslig och tiden är svår

Colin och Babe

1 Is K K Is h - 1 h h b 1
=1

Ack!

Man
Verlden är än

somnar och va

- h h 1

gs-iig och

<: - nar och

ti - (

Ö - I

^ ' ' P
1

len är svår, Och
•at man klår. Och

T v y v ^
myntet så säl-l

tankan med illg

iJ' - -

an det

repp sig

klin

svin -gar.
len ilitet dock hjelper, Cou

T \> P
ra - ge god t år! I

=^
^ät hal- för- en dan - sa m ed

4t=h
Bacchus i spår. Och Sorgen bort-fly-ga med vin - gar.

Samma melodi: N:o 103 och N:o 115



N:o 27

Kom Nöjets Gud vi vänta dig

Cronholms notbok

1 k P ^ a (*

Kom
Vårt

Nöj-ets C

hjer - ta i

jUC

no-

, vi vän-ta dig, Koj

digt fröj-dar sig Oc
m sitt up-

1 gläds vid c

)å din

[in per-

• p—

1

Ett
son.

3

Tern - pel är dig nu be-recIt Så

stä - d It rent oc

»— f-

h s nyggt. All so och qua 1 vi

1 u ^' ^ y=^
af - sked gett Och lef - va sällt och tryggt.

Samma melodi: N:o 102



N:o 29

När Adam han bodde i Paradis

1^ ii

Vf38a

När A - dam han bod-de i Pa - ra - dis Så

ha-de han ro-Hgt på menskligt vis, Men hin skull' där gästa! Till

bäs - ta Sin näs - ta Han gaf hvarken vått el - ler

torrt som man vet. Ej var han karl till at la - ga en bål,

t,
pl, JJJ

1 1
1

Fast pomeranser satt rundt kring hans gål. Tvi den hundsfotten! I

to
bot-ten I bot-ten I bot-ten vi dric-ka u - ti all förtret

N:o 30 - se s. 259
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N:o31

Nu är jag full. / Kamrater

Drake

m
Nu är jag full. Kam-ra-ter, hjelpen mig jag tumlar

Den ljuf - va saft Har ur min hjerna ta-git bort all

I

rätt nii kull.
lieeer jag med hull och hår, Hjelp

märg och kraft. ) h ^ )
v

upp mig gran-ne, men god tår, God tår, god tår.
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N:o 33

Kom lät oss supa

Vf38a

Kom lät oss su - pa, Vatt-na vår stru-pa Och

skölja den ren! De he - sa ro - pen Töm ut-ur sto - pen

^^^^^
Quickna i hopen En hurtig och klen Båd' till hjerta och ben.

Klingom med glasen och drickom i fröjd! Ingen rätt nykter kan

Chorus

lefva förnöjd. Hvad skall här bli? Rent fylleri! Slå då ut-i,

y P^'yJ -
I p P p p p p I

p
Nu dricka vi. Bacchi små baljor de äro dock dju - pa.

Samma melodi: N:o 165
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N:o 34

Hör kära granne sätt dig ner

Bobis bröllop

Hör kä-ra gran-ne, sätt Dig ner Och tag Ditt glas och

r ' 1 1 ^ p r r I

p fl r p p
pi - pa. Kom, lät oss mästra alt som sker Fast vi det ej be-

gri - pa. Hur kommer till, säj granne min, At

jorden den vi tram - pa Ar runder som en

I P P ^
*f

ca - ro - lin, Och so-len het som en lam'-pa:

Samma melodi: N:o 101 och 143

N:o39-ses. 255
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N:o4l

Tyst Bröder, Bacchus har somnat

Drake

Tyst brö - der, Bac - chus har som - nat, Det

må han få. Hans kropp af vi - net har dom - nat, Det

plär så gå. Så vys - sje lull, Så sof-ve lull, Så

sof - ve tus - sa lul-la Tills

'p' pr p*^

al - la gla-sen bli ful - la.
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N:o 43

Öppna Bacchi slussar

Notbok til Pehr Andersson

Öppna Bacchi slussar, Kom ombord nu bussarlKom och lät oss

Lät oss va-ra gla-da, Som na-ja-der va-da! Kom och lät oss

Vi ä ras-ka, raska! Kom och lät o su - pa.

Fuhrman står vid stranden. Kom och lät oss su - pa.

Samma melodi: N:o 52, N:o 92, N:o 120 och N:o 142
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N:o 44

Mitt sinne friskt upp uppå krogen

Akn

Mitt sin-ne friskt upp uppå kro -gen, Ty Bacchus han väntar oss

At va-ra A-pol-lo mer tro - gen, Det ser jag gör bara be-

f' P f'

P
där.

svär.

y p p P P p p

Hans gräl kan min å-trå ej mät - ta. Jag

j ^'
p p

bju-der altsammans far - väl, Blott jag mig vid tunnan får

P I

P P P
^'

P
sät - ta Och läs - ka min tors-ti - ga själ.
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N:o 46

I den stora deputationen

Akn

i f
I den sto - ra de - pu - ta - tio

Och där - näst den främs - ta per - so

nen, Där vår

nen Fa - der

Bacchus är pre-si - dent , . j- t j- t

^ ,
^

. dent, Just dar Just dar J
ruhrman, strup-inten-

ust

m
där Drickes rätt excellent. Drickes rätt ex-cel - lent.



N:o 50

Bacchus satt bakom gardinen

N:o 52— se s. 270
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N:o 53

Klang med pukor och basuner

Eklins kontradansl

[ang med pu-kor och ba - su - ner, Upp ur sömnens

tys - ta hamn! Äg - ta hjer-tan ur pau-lu -

Upp at Bac-chus ta i famn! Se hvar han kommer

med sin krans; Ve - nus, Cu-pi - do, bå - da i dans.

Kom och lät oss su - pa, su-pa. Hoppa ut - i

dans! Sö - ta flas-ka, krus och kanna, Hjertat hemtar

pr p p
I ^ p p p

1

^'
p P

dubbla lif. Bac-chus dansar på min panna, Ve-nus har sitt
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tidsfördi-if Längst i sjä-len in.

^ r U-
Längst i

1^
sjä-len in. Sö - ta flas - ka, blif du min.

N:o 55

Hör Hanrej, bär med ära

Hör Han-rej, bär med ä - ra Ditt horn i himmels

sky, Och skull' det dig be - svä - ra. Strax till din flas - ka

•
1

'—1

fly. Och sjung, fy fy! Stor sak i kär - leks-la - gen så

svår. God tår, god tår. God tår, god tår.

N:o 56— se s. 255
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N:o58

Från min Bacchus till min flicka

EfterJohnsen

Från min Bac - chus till min flic - ka

Se'n från hen - ne strax at dric - ka

Går jag ru - sig, dum och kär,

Bli vid Bac - chi tun - na när.

Hvad skall man nu Gos - sar gö - - - ra?

J

Jo, blott dric - ka i be - svär.

4'P ^r i

r-
"r i

r
^

Gos - sar, Gos - sar lät oss hö - ra:

Jo, blott dric - ka jag be - - - gär!

I

N:o 59— se föregående melodi

N:o 61 — se föregående melodi



N:o 65

Bacchus reste till Turki

Akn

Bac - chus res -

9
te till Tur -

o
ki.

Säg, hvad s kuir han
r ^ 1^ 1

gö - ra där? Jo! at

1— 3
1

stif - ta fyl - le - ri Och slå glas för tur - kar

i. Men tänk at Tur-ken log! Tumlarn han

in - te tog> Svor at har1 aId-rIg dog På nå-gon krog.

Samma melodi: N:o 75

N:o 66— se s. 256
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N:o 68

Hvarmed skall jag nu lofva

I

Koralpsalmboken 1697, Ps. 358

Hvar-med skall jag nu lof - va Dig Bacchus denna

Med dobbla el - ler sof - va, Med snödhet marge-

r r f
^

I r~~V'
—

stund?

lund?
Med nyk - ter - het? Ack nej, Det

of - ret gör Dig fla - ter. Ack, nes - cio Ii - ber

*
Pa ter Hvad som be - ha - gar Dig.

Samma melodi: N:o 98
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N:o 73

Ingen bör sin Cloris offer ge

Efier Ekbach Notbok
0 m i

ns or - kr ee,In -gen bör sin Clo-ris of - rer ge, Om man ej får

Ej åt i^hen-nes sna-ror stil-la le, Ej för hen-nes

g ^ P r I
J

;! F
hen ne ag - ta;

j c..\
Bacchus sjelf så lärdt: Kru-set me-ra värdt.

mo - dom råk - ta.
^

Hjer-tat me-ra kärt I su-pa än i pi - lar. Bacchus dansar

när jag hvi - lar, Och den hjelten vill jag blott till - be.

N:o 75 — se s. 277
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N:o 84

Hej fram med öl och tallestrunt

Tbmb. Vf38a

Hej! fram med öl och

tal - le - strunt,

Det är juet ar ju ma - ge - sundt. Trum - la och

J

la och drick u - tur rå - ga - de mått;

Hop - pa och trop-pa till Bacc - hi slott.
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N:o 85

En drucken sätter sig uppå sin stol

Bacchi Tempe

En druc - ken sät - ter sig up-på sin stol. Han

blun - dar, Be-grun - dar Om nu och i fjol.

Suc - kar och flå - sar, Pun - gar och på - sar

É
Öpp-nar han glad och nöjd. Sjun - ger och tral - lar,

Bac-chus på - kal - lar, Tror sig i him - lens

höjd. Så sätt dig gran
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bland de gran - na, Drick ur ditt glas och töm din kan - na;

Fär - ga din pan - na, In - tet för-ban - na

Ti-der-nas ö - de och qual. Lät kär-lek ditt hj er-ta be-

man - na, Och Bacchus ta fram din po - cal.

N:o 87 -se s. 261

N:o 92 - se s. 270



N:o 96

Straxt bredvid Slussen

Lars Larssons dansbok

Straxt bredvid Slussen, Långt ner i pussen Där matronor går med

tun - na och stång, Där menigheten Ren - sar trumpeten,

Satt' sig Bacchus ock en gång. Spelverket gick och sjelfva röfven gret.

Där satt en Doctor, där satt en poet. Pu - ko -na gå: Bom

bom bom bom bom bom Skål för all den me-nighet!

Samma melodi: N:o 156 och N:o 195

N:o 98— ses. 278

N:o 101 — se s. 268

N:o 102— ses. 264

N:o 103— ses. 263
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N:o 105

Mången är klädd med guldgaloner

Fredmans epistlar 1790

Mången är klädd med guldgalo - ner, I schar-la - kan

och tocn triumphant; Lef-ver gal-lant Bland ba - ro - ner,

Gref - var, prin-sar — alt uppå pant; frot-sar med blod

Stycken, ca-no- ner. Men förBac-chus fäi- ler han mod.
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N:o 107

Romulus var en vaktmästare

Efter Kronofogdarne

É
w.

Romu-lus var en vaktmästare Och det uti Rom, som all

9 m—w

verl-den ju vet. Nyckeln till slot-tet kunde han ge, Och

Tf
lä - sa det upp som man vet. Hans nä - sa satt så

I
rö - der på sne' Som på en an - nan vaktmästa-re. Hans

mo - der het - te Varg, ja men; Hans fa - der tog sist

Djef - vu-len. Hå hå— Men Gub - bar drick-om,

É
pr w~-i0—- • •—•

—

9-'

lyss-na och tro, Och skål Fader Romulus! Sof nu i ro!
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NiollO

Drag fram skrindan och spänn för hästen

Åkerhielms dansbok

p p p

Dl ag fram s

)p till B

krin

ac -

- d

ch

an och

LUS och

T~f

spänn för \

kring hans

läs - t(

näs - t(

m, Och
m Den

hm
Lt C

e-

SS Gub -

a nat -

bar r

ten a

lU

t

å - k

trå - k
K

a.—
om låt -

P ^ 1

- om oss

å - ka. Kc

' v "-
)m låt - om oss

•

å - k

.. . ji

1.

N:o 115 — se s. 263

N:o 120— se s. 270



N:o 121

Sicken Bacchus

Åkn

Sicken Bac-chus, Sicken Bac-chus Kommer trippandes

på ett bord. Ut -i bå - lar, I stop och skå - lar Där

P
^'

J P P ' P
lef-ver han som på grönan jord. Där han mum-lar, Och

pr r ip
där han tumlar. Där ha vi vårt en-da pa-ra-d

P—P-

ppr ppi^
Gubbar, drickom utur flaskan Pimpinel - la och Portugis!
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N:o 123

Vår Bacchus satt i grönan lund

Vår Bac - chus satt i

Där lek - te han och

Bobis bröllop

r u-
grö - nan

tal - te

lund Aj aj aj ... En Ii - ten s

smått Aj aj aj ... Om si - na mått,
Om

i
r p p ir P

flas - kor och bå - lar, Om su - pa i skå - lar, Om

kär - le - kens nå -

é é
lar. Om skön he - tens

r
två lar. Nå

r
^ I

det var godt.

N:o 134— se s. 257

N:o 142— se s. 270

N:o 143— se s. 268



N:o 144

Kära Bröder kom sku vi

Fredmans sånger 1791

p p r
\

^ H—

#

Kä-ra Brö - der kom sku vi Dric-ka gla-sen

bot-ten; Bäs-ta lot-ten Bäs-ta lot-ten Är at lus-tig

i
bli. Verl - den är u-sel, så be - fängd som han kan,

(jAji j j J J J' J ip
Kro - gen och kyr-kan hg - ga långt fran hvarann.

j j' j' >
I j j j

Lät oss rus-ta, Lät oss rus-ta, Tum-la om hvar-ann.

Samma melodi: N:o 172
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N:o 148

Mitt öga börjar blunda

Zellhells Choralbok

Mitt ö - ga bör - jar blun-da, min siäl kan eij ut-

tr.

grun - da sitt hem - wist hwar hon är. Mitt

in ^m
ö - ra sor - let kän ner, mm tun-ga na-got

brän - ner hon nu sin swa - ka ömt be-gär.



N:o 149

Bacchus med tappen han oss commenderar

Efier Kreusser divertiment

Bac-chus med tap-pen- han oss com-men-de - rar,

Hjel-tar-na stå nu hans tunna i-kring. Fy-ra man högt nu

trup-pen mar - sche - rar; Hör fält-mu - si - ken Kling

klang kling klang kling! Klin - ga kam - ra - ter och

m
lät oss bli ras - ka, Skyllra med stop och med

É
r i

p p
flas - ka. Skyllra med stop och med flas - ka.
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N:o 150

Hur skall jag mig uppföra

Koralpsalmboken 1697, Ps. 317

Hur skal fur skall jag mig upp - fö - ra, At lyc-kan blir min

Hvad stånd kan mig väl gö - ra För - nöjd i ö - dets

spel?
Skall i mo-ras och klyf - ta Jag

i
svet - tas vid en plog, Eli' skall jag flas - kor

lyf - ta, Bli hjel - te på en krog?

Samma melodi: No 155



N:o 151

Marsöl, brännvin, vin och pipa

Les Deux chasseur et la laitiere

i
Mars-öl, brännvin, vin och pi-pa Sätt nu fram alt för con-

r r ir ^ r

tant; För con-tant, ga-lant, charmant Bacchi barn sitt kall an-

gripa. Och med pi-pa, vin och mjöd Glömma de ett dagligt

P
tt daeliet brödbröd. Glömma de ett dagligt bröd. Jordens frukter ä - ro

I
dy-ra; Hör på drufv^an saf-te - full, När hon kra-mas, aj, lul

lull. Af dess soc-ker bli
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y-ra, - -

^ i^^^^
- - - - - Men i ö - let me-ra

i?—
1 r 1

smak. När main där - till har to - bak. To - bak To-

bak To-bak To - bak To-bak To - bak To-bak To-bak.

N:o 155— se s. 292

N:o 156— se s. 283

N:o 165 — se s. 267
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N:o 168

Drufvoma digna neder åt marken

Fredmans sånger 1791

J :t

^
1 y y y y \

\ p ^ w i j' j'

Druf-vor-na dig-na ne - der åt marken, Kom ocn

Rin - gas-te her-den, högs-ta monark|n^Fängslar

plocka mina

jag i SÖ-ta

När
garn.

M r 1"
fängs - las bli de alt-för y - ra;

9 ^ 1

Drufvornas sy-ra Drufvornas sy-ra E)rufvornas sy-ra Svalkar,

Sval - kar, sval - kar mi - na barn.
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N:o 169

Cupidos manskap har

Bacchi Hand-Biblioteque

Cu - pi - dos man - skap har En

pil och två pis - to - ler, Men Bac-chi barn fi-

ir.

o - ler Samt glas och ful - la kar. Stor

sak i kär-leks - klapp. Jag vill mig, Bacchus, un - na. Stå

brud gum i din tun - na, Ha barnsöl vid din tapp.



N:o 170

Ryck våra korkar

Efter Anckarströms Anteckningsbok.

Ryck vå - ra korkar Om du orkar, Pum-pa min lil-la

j I

j j J f'

SÖ - ta Cu-sm. Stå in-tet trumpen Här vid pumpen

Pum-pa så får du vin. Denna saf-ten Har den kraften

fe f
At du tar en så lus - ti - ger min. Ryck vå - ra

kor- kar Om du or-kar. Pum - pa så får du vin.

N:o 172— se s. 289



298

N:o 174

Ynglinge, krymplinge, följ din natur

I
Efter Åkn

m
Ynglinge, krymplinge, följ din natur. Sväng dig, blif quicker ochw

S, blif qi

tag dig till bäs - ta. Skaf-fa dig pengar och hel-sa Bonjour

Yxne

iti r
1

1 f H i
Up - på din tors - ti - ga näs - ta. Ah! Si bonjour, bon-

^ P ° F P

jour, bonjour Monsieur! Com-ment vous portez vousr

4> t c t s i
Är-nar du å dö? Är - na för tu - sen, nej

Charon skall fästa Båten vid stranden. Drick nu din tjur.
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N:o 176

Kom du som gråter

Akn

Kom du som grå - ter, Ditt bröst upp - lå - ter

Kom du som kla - gar På ö - dets la - gar,

Med ängs-ian, suc - kar, eld och våld.

På lyc-kans mån - ga för - be - håll.

Kom till de skö-nas larm, Kom strid mot Cupidos arm.

Kom du som grå- ter, Kom gör dig varm.
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N:o 177

Mellan buteljer och bålar och skålar

Vf38a

Mel - lan bu- tel - jer och bå - lar och skå - lar

Sö - kom då nyk - ter - he - ten, nå sökt!

P
Nej lik - så få - fängt som mått - lig - het prå - lar.

Och som hon sö - kes i Stac - kel-bergs kök.

Li - ka -så nyk - ter-het söks i ka-las.

4'i i r lic i

|

i cjrrf,
Sö - kom då ef - ter fler tom - ma bu - tel - jer!

J , a , ^

Sök du som sväl-jer. Jag räk - nar och täl-jer, Och

IT 3 -I ,
3

, ,
3

1

dö - den jag väl - jer. Bland vän -ner och glas.
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N:o 180

Sist jag lustigt surra

Akn

fil»-. m m

Sist jag lustigt surra, D

\ 1' F P F H 1

undra söp och hurra

i—P—f—F—i
1

Det var bra!

Ibland vänner fle-ra, Soi

t ^ r ^ v ^
n mig friskt traktera.

ipipr 1

Det var bra!

-•—•

—

m
1

Där dracks sköna skålar Ut -ur sto-ra bå-lar. I)et var bra!

Täcka flickor kä - ra. Foster-landets ä - ra. Det var bra!
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N:o 184

Kom, drickom om i ro och fred

Akn

i
Kom, Drickom om i ro och fred! Hvad angår oss om

å
fol - ket grä - lar? Mitt glas i näf - ven,

min hatt på sned. Min buk och stru-pa ä' in-ga trä - lar.

Blott mitt be - kym - mer Till fan-ders rym - mer,

. J i . ^^

När ovisst ö - de för framtid skymmer. Då mår jag väl.
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N:o 185

Fan och hans Mor

Råmelitis' Polonessebok

J P
' r p P p p

Fan och hans Mor Ha slup - pit lö - sa på

P^ l p^'Jj P

jorden jag tror, Ty y-ra och ra-sa gör menskjan nu stor; Och

p p p p
fast - än tolf sty - fver i pungen ej me - ra

I
bor Gör man dock bul - ler, Stul - ler Dul - ler

9 P P p I P
^' J- I

P P J p

Ful-ler, Af in-tet gör far-ligt ka-las. Men af öl Men af öl

p P
^'

P

"

I

r

Men af öl Men af öl Kan man ej kö - pa ett glas.

N:o 189— se s. 257

N:o 190— se s. 252
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N:o 193

Supa och skrala som tusand djeflar bra

4'''"'''
^ ^

Åkn

Su - pa och skrå - la som tu-sand djeflar bra,

p p ^ g p
i ^p

Dundra, svära, rus-ta och hvar-ann' vid ö - rat dra

Pis-sa, ra - pa, ski-ta, hic-ka, hark - la och spy

p
^

p
^

p
Gör-om fritt ut - i vårt lag för - ut -an nå -gon sky.

N:o 195— se s. 283



KOMMENTAR





Carl Michael Bellman är den bacchanaliska visans mäs-

tersångare. Den krans han bär på Sergels medaljong är

bunden både av lager och, som vinkällarskyltarnas kran-

sar, av vinlöv med mogna druvklasar. Det var visor om
vin, dryckenskap och drinkare som tidigt gav honom he-

dersnamnet "Den svenske Anacreon", och när han gör

entré i Tegnérs dikt vid Svenska Akademiens femtioåra

minneshögtid är det som Nordens vingud. Även om han

ville göra sig gällande på flera områden, som dramatiker,

som religiös uppbyggelsediktare m.m., visste han att han

för publiken först och sist var bacchanalisk visskald. När

han berörde sitt skaldskap i den lilla skiss till en levernes-

beskrivning han skrev på i bysättningshäktet 1794 {Lef-

werné)^ ville han inte uppehålla sig vid det självklart väl-

bekanta: "De Bachanaliska Sakerna äro nog kända". Till-

räckligt kända.

Vad Bellman tänkte på när han skrev dessa ord var i

första hand de utgåvor av Fredmans epistlar och Fred-

mans sånger som publicerats fyra respektive tre år tidigare

och som förlänat honom både ett förnämligt pris från

Svenska Akademien och inval i Musikaliska Akademien.

Säkert tänkte han också på sin sångdramatiska diktning

kring fantasin Bacchi Orden, som redan vid premiärfö-

reställningarna vid slutet av 1 760-talet lockat vittra besö-
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kare till vännen Anders Lissanders hem och som ännu

1791 var så populär, att redaktörerna av Fredmans sånger

gav ett halvdussin ordensvisor främsta rummet i denna

publikorienterade urvalssamling. Han kan också ha

tänkt på många outgivna visor som inte medtagits i

Fredmans sånger trots att de vunnit stor spridning, såda-

na som "Mitt sinne friskt upp uppå krogen" (n:o 44 här)

och "Bacchi Vagg-visa" (n:o 41).

Vid sidan av det väl kända fanns det emellertid en stor

mängd andra bacchanaliska visor, impromptun tillkom-

na för stunden i slutna sällskap, sådant som inte skapats

för att överleva kvällen eller spridas till allmänheten. Hit

hör nog flera av de visor Kellgren hade i tankarna, när

han i det "Företal" som inleder Fredmans epistlar menar,

att det är viktigt för en Auctor "at bli frikänd för [...]

hvad han icke fullt gillar: Ty hvilken är den Författare

som vågar säga med Gud, at alt hvad han gjort var ganska

godtr Hit hör åtskilligt av det som publiceras i denna

volym. Åtskilligt— men långt ifrån allt.

De bacchanaliska visor som publiceras i denna del av

Standardupplagan (fortsättningsvis "StU") är ungdoms-

visor, visor som enligt den gräns jag drog i del XIII har

tillkommit senast omkring 1770. Det rör sig om visor

från tiden före den, då den 30-årige Bellman påbörjade

och i snabb takt fullbordade en stor del av vad som skul-

le bli hans mest bestående verk och samtidigt det mest

bestående verket i visans hela historia— Fredmans epist-

lar. Läroår vore kanske en bättre periodbeskrivning än

ungdomstid.

1760-talets bellmanska dryckesvisa har betraktats som

den bas från vilken episteldiktningen i ett mutationslik-

nande språng har utvecklats, och visst är detta åtminsto-
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ne en del av sanningen. Fredmans högst olikartade epist-

lar är i allt väsentligt bacchanaliska visor, och åtminstone

den äldsta, numera FE N:o 5, kan med sitt generella

budskap, sin brist på individuella aktörer och konkret lo-

kal och med sin adress till ett närvarande dryckeslag,

("hit med en Sup"), betecknas som en ren dryckesvisa i

bibel- och predikoparodisk dräkt. När den först uppträ-

der, i en avskrift i Anders Lissanders vissamling från vår-

vintern 1770, har den inte något nummer. Den uppträ-

der som en isolerad dryckesvisa, närmast i anslutning till

den äldre visa om Bacchus som präst som här ingår som
n:o 95 (se kommentaren till denna, s. 229f).

Större delen av de texter som ingår i denna volym har

undersökts av Bo Nordstrand i hans avhandling Bellman

och Bacchus. Genrestudier i Bellmans tidiga dryckesvisor

och ordenskapitel samt i Fredmans epistlar (Lund 1973).

Här knyts trådar samman mellan Bellmans dryckesvisor

och den månghundraåriga europeiska traditionen på

området. Visorna studeras som representanter för typka-

tegorier, återkommande motiv kartläggs och komposi-

tionella standardgrepp friläggs. Nordstrand belyser på
detta sätt Bellmansvisans egenart mot bakgrunden av

stelnade konventioner, men han sätter också in den i

dess sociala sammanhang. Avhandlingen är ett självskri-

vet komplement till dessa visors kommentarer.

Läsaren skall vara medveten om att denna volym inte

på långt när innehåller hela Bellmans bacchanaliska ung-

domsdiktning. Först och främst saknas de 38 visor från

denna tid, som 1791 intogs bland Fredmans sången FS

1—6, 8, 10—16, 19—20, 22—27, 33, 35—43, 56—
59 och 61—63. Alla dessa, utom möjligen FS 19 och

20, är bacchanaliska ungdomsvisor och har alltså brutits
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ut ur den kontext föreliggande volym representerar. Till

samma period hör c: a hälften av den omfattande Bacchi-

ordensdiktningen (se StU IV. Här dubbelbokför jag de

sex visor som ingår såväl i Bacchi Orden som i Fredmans

sånger). De utförliga ordenskapitlen kan visserligen

knappast kallas visor, men de innehåller åtskilliga såda-

na. Spridda renodlat bacchanaliska visor från denna tid

ingår slutligen i ett par äldre delar av StU, del VIII (n:o

10 och 21) och del XII (n:o 36—40), och de skall inte

upprepas här. Inför mängden av obetydliga, ofullgångna

och stereotypa visor i denna volym skall man hålla detta

i minnet: Materialet har i flera omgångar brandskattats

på sitt rikaste innehåll.

KÄLLOR TILL VISORNAS TEXTER
OCH TILL DERAS TEXTVAIUANTER.

Följande förteckning har inte, som motsvarande förteck-

ningar i tidigare delar av StU, uppställts efter arkiv. För

att underlätta tolkningen av de arbetssigna som traditio-

nellt kodar källorna i de enskilda kommentarernas käll-

redovisningar och variantapparater, har källorna i stället

ordnats alfabetiskt efter dessa signa.

A. Handskrifter

AC Visbok utan titel. "Dessa artiga samlingar af hvar-

jehanda gömmes, och läses vid lediga stunder." In-

nehåller flera Bellmanstexter, ingen
.
yngre än

1768. Tillhör Arla Coldinu Orden
Bgm Samling afBellmans Poesier. Hand och förste äga-

re, akademisekreterare Carl Bergström. KB, sign.

Vf 12.
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Blr Wice-Bok. Visbok huvudsakligen från 1760-talet.

Första ägare och dominerande hand, J. G. Bleu-

mer. KB, sign. Vs 57.

CBB 1—2 Två visboksvolymer med pärmstämpel C. B.B efter

okänd och tidig, dock ej ursprunglig ägare. De
tycks ha skilda ursprung, och nuvarande numre-

ring (i GUB:s signum) är kronologiskt missvisan-

de. GUB, sign. Hs 548:2 o. 1.

DGr 1—4 Bellmans Wisor 1—4. Hand och första ägare frö-

ken Hedvig Ulrica de Geer. KB, sign. Vf 24:1—4.

DIG 1:3—5 Blandade ämnen [1]. Manuskriptsamling i kvart

ingående i samma ursprungliga arkiv som, och or-

ganiserad parallelt med DIG XII a 24. I båda före-

kommer en numrering av ingående ark bestående

av ett årtal och en siffra som anger arkets ord-

ningsföljd bland texterna från detta år (avskrivna

under detta år? i efterhand bestämda till detta år?).

LUB, Dela Gardieska arkivet, sign. God coll.

1:3—5.

DIG 1:7—8 Blandade ämnen [2]. Manuskriptsamling i kvart,

bunden som föregående men ej ingående i dess

kronologika svit. Dominerande hand, Johan Ale-

gren. Många texter är hans egna, och samlingen

torde ursprungligen helt eller delvis ha varit hans.

LUB, Dela Gardieska arkivet, sign. God. coll

1:7—8.

DIG XII a 24 Samling afpoesi. Tom 5. Manuskriptsamling i fo-

lio. Okänt ursprung (se DIG 1:3—5). LUB, Dela

Gardieska arkivet, sign. God. XII a 24.

Eht Samling afBellmans Poesier— börjad år 1769 (år-

talet sannolikt felskrivet, samlingen torde ha på-

börjats betydligt senare, kanske 1779). Förste äga-

re och dominerande hand, överstelöjtnant Garl

August Ehrengranat. KB, sign. Vf 10.

Fxl Vissamling påbörjad under 1760-talet. Förste kän-

de ägare, tillika avslutande hand, Mattias Fryxell

(Anders Fryxells far). KB, sign Vs 174:2.

Gir Handskrifter af C. M. Bellman. Samling av huvud-
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sakligen egenhändiga Bellmansmanuskript från

1760-talet härstammande från Lissanders hem.

Äldsta kända ägarnamn, Fr. Gullander. KB, sign.

Vf 11.

Hjm 1—3 Allahanda 1—3. Vissamling i tre volymer kvarto.

Hand och l:e ägare, myntguardien Peter Jacob

Hjelm. KB, sign Vs 65: 1—3.
Lsr 1 o. 3 Poesier afsvenska diktare 1 o. [3] (ryggtitel, den se-

nare felnumrerad "2") Två av ursprungligen fyra

kvartvolymer innehållande A. Lissanders avskrifts-

samling. KB, sign Vs 104b:I o. III. (Se nedan, s.

28)

Knös "Mitt öga börjar blunda". Egh Bellmansutskrift av

n:o 148. Skara Stifts- och Landsbibliotek, Forsk-

ningsavd. hs Vitterhet, H 03.

N 1 1 24 Poemer afkända författare B—K. Manuskriptsam-

ling ordnad efter författare. Bellmansavsnittet in-

nehåller 17 Bellmanstexter varav den yngsta är

från 1771. Ingår i den Nordinska samlingen och

är troligen organiserad av Karl Gustaf Nordin.

UUB, signN 1124.

Nhr-68 Wis-Bok. D:G:N:1768. Hand och förste ägare,

vinhandlaren D.G. Nescher. KB, sign. Vs 66.

NhrB Bellmans Wisor, Fredmans epistlar. Har ingått i

D.G. Neschers samlingar, därav arbetsnamnet.

KB, sign Vf 16.

NhrC Wisor och Verser; defläste Bacchanaliske. Har ingått

i DG Neschers samlingar, därav arbetsnamnet.

KB, sign Vs 69.

Nyk Fragmentarisk vissamling innehållande bellmania-

na; mycket nära släkt med DGr. Proveniens

okänd. KB, sign. Vf27 b.

Schgm Samling av bellmaniana, huvusakligen skriven av

Johan Schagerström d.y. men med åtskilHga egen-

händiga nedteckningar av Bellman. KB, sign. Vf
14.

Schr Samling af Witterhet. Dominerande hand Jöran

Schröderheim, Elis Schröderheims bror. KB, sign.

Vs83.
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Bellmans ännu otryckta sånger. Hand och förste

ägare, P. A. Sondén. En avskriftssamHng tillkom-

men i samband med utgivningen av FH 1813,

sammanbunden med övrig av Sondén samlad bell-

maniana. Linköpings Stifts- och Landsbibliotek,

sign. W 57. (Se nedan, s. 29)

10 Samlingar i Witterhet 1— 10. Hand och förste äga-

re, Magnus Laur. Ståhl. KB, sign. Vs 88: 1—10.

Samling af Wisor. Hand och förste ägare, sjökap-

ten Carl Treutiger. I Bellmansrepertoaren är en nä-

ra släktskap med NhrC tydlig. UUB, sign V 21 b.

Samling av bellmaniana. Hand och förste ägare

krigsrådet och lexikografen Eric Weste. KB, sign.

Vf26 a. (Se s. 142f).
Norlings visbok (ryggtitel) Avskrifter "utur åtskilli-

ge andra Böcker" utförda 1781 av Eric. Sam. Nor-

ling. UUB, sign. V21 ac

Bacchanaliska Samlingen. Tom. 5 o. 6 Delvis kolla-

tionerade avskrifter efter okänd förlaga. Liten ok-

tav. Repertoaren från 1760-talet och äldre. Rik på
Bellmansattributioner och melodiangivelser.

Okänd proveniens. UUB, sign. V 21 al. (Se ne-

dan, s. 29foch. s. 150f)
Samling afpoesi och prosa (sent band, ny titel). Vis-

samling från 1760-talet. Flera händer och okänd

proveniens. UUB, sign. V 21 an.

Avskriftssamling i numrerade häften i gemensamt,

nytt band. Repertoaren huvudsakligen från tiden

före 1770, men enstaka texter visar att samlandet

fortsatt under 1780-talet. Okänd proveniens.

UUB, sign V 21 ba.

Bellman, Skrifter, Afikr afVölschow (ny pärmtitel)

1—7. Hand och förste ägare, cornetten C. M.
Völschow^. Överläts av honom på CM. Bellman

eller dennes efterlevande. KB, Vf 15: 1—7. (Se

nedan, s. 28f)
Samling afSwenska Wisor I—XIV. Pärmstämpel S.

Chr. Wallen. Stadsmajoren och överstelöjtnanten
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Wallens hand är genomgående. Bondeska arkivet å

Ericsberg (dep. i Riksarkivet), sign. Manuspript-

o. avskriftssaml. vol 53—59. (Se nedan, s. 25.)

Vs 86:1—2 Sup Visor afOkiände Auctorer Samlade afCM Völ-

schow 1—2. KB, sign. Vs 86:1—2. (Se nedan, s.

28f)
Vs 175 Vissamling från ca 1765—1775 av okänt ur-

sprung. Innehåller åtskilliga 60-talstexter av Bell-

man i tidig men dålig avskrift. KB, sign Vs 175.

(StUXIII:"KB 1972/122".)

Åkn Vissamling huvudsakligen innehållande Bellmani-

ana och åtskilliga nedtecknade melodiskisser. Se-

naste privata ägare, Åkerman. KB, sign. Vf 23.

B. Tryckta textkällor

BHB 2 o. 4 Bacchi Hand-Bibliotheque eller Nya Tidsfördrifpå
Gäldstufran. Del 2, Sthlm 1784 o. del 4, Sthlm

1786.

BQ Bacchanaliska Qwäden. Första Stycket. Hft 1 o. 4,

Uppsala 1772. Hft 2 o. 3, Sthlm 1772.

DA Dagligt Allehanda 1770, nr 176.

FH Fredmans Handskrifter, Uppsala 1813. (Se nedan,

s. 29.)

C. Referenskällor, Bellmansutgåvor

Bihang Bihang till Fredmans Epistlar, Nyköping 1 809.

CUl—4 Samlade Skrifter af Carl Michael Bellman, I—IV,

utg. avj. G. Carlén, Sthlm 1861.

EU 1—2 Skrifter af Carl Michael Bellman. Ny samling, 1—
2, utg. av C. Eichhorn, Sthlm 1 877.

FH Fredmans Handskrifter— se ovan.

Hamberg 36 Hittilb Otryckta Sånger, utg. av J. Hamberg,

Söderhamn 1853. Utgåvan bygger på Åkn, som då

ägdes av läkaren A.G. Wikblad i Söderhamn.

Klemming Bellmans Poetiska Arbeten, till år 1772, sådana han

då ämnade utgifua dem. Utg. G. E. Klemming. Ut-
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gåva baserad på hs Åkn felaktigt uppfattad som
Bellmans egh manuskript. Sthlm 1872.

Steffen 1895 Outgifna dikter af Carl Michael Bellman, utg. Ri-

chard Steffen, Sthlm 1895.

Steffen 1908 Bellman och han diktning, Richard Steffen. Sthlm

1908.

Carl Michael Bellmans Skrifter. Standardupplaga,

utgiven av Bellmanssällskapet I— XTV, Sthlm från

1921.

Valda Skrifter af Carl Michael Bellman, I—VI, utg.

P. A. Sondén, Sthlm 1835—36.
Muntra Wisor och Sångstycken (KB:s exemplar har

titelsidan som fotostat efter ett exemplar i privat

ägo), Sthlm 1814. En troligen på familjen Bell-

mans begäran indragen och makulerad upplaga av

den samling som, strängare sovrad och samtidigt

utökad, kom att bli VU 1—2.

C M. Bellmans Skaldestycken, efter C M. Völ-

schows manuscripter första gången utgifna, 1—2.

Sthlm 1814.

KÄLLOR TILL VISORNAS MELODIER
OCH DERAS MELODIVARL\NTER

Eftersom dessa källor inte har några traditionella arbets-

namn har de här ordnats efter arkiv.

A. Handskrifter

MAB - Musikaliska Akademiens Bibliotek, Statens musik-

SAiMLINGAR

Alströmersamlingen XII, Contradanserför violin.

Blaise, A. Anette et Lubin, part. sign T-R.

Choral-Bok aff. M. sign Koral hds A 1 6.

Dansbok, Laun, J.J., sign. C2DB/Sv-R
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Dansbok 5, Thidstedts Allegro, Marche och Petzine Note Bok, sign

DB/Sv-R
Ekbacks notbok, sign PB/Sv-R.

Hallman, C. I., Casper och Dorotea, part. sign T/Sv-R.

Hallman, CL, Petis och Telée, part. sign T/Sv-R.

Hallman, C. L, Tillfälle gör tjufuen, sångpart., sign T/Sv-R.

Kreusser, Divertimenti. sign V2-R.

Kronofogdarne, sångpart. sign T. Klav./Sv-R.

Larssons dansbok, sign Folkmusik/Sv/V.

Laun, J. J. (Menuett) No 1 (— 11), sign. PDA/Sv-R.

Ramelius Polonessebok, sign DB/Sv-R.

Wesström, v^nelers., Violinsonat, sign W2/Sv-R.

(Okatalogiserade dansböcker:)

Ser. 1:2664.

Ser. 1:4509, Hellströms dansbok.

(Kungl. Teaterns samlingar, partitur. Katalogiserade efter pjäs-

namn:)

Bobis bröllop, part. (C. Envallsson; musiken av "diverse").

Colin och Babet, stämmor. (C. Envallsson; musiken av "diverse").

Iphigenie den andra, part. (C. Envallsson; musiken av "diverse").

Kronofogdarne, part. (C. Envallsson; musiken av "diverse").

Tillfälle gör tiufven, part. (I. Hallman; musiken av "diverse").

Musikmuseet, Statens musiksamlingar

Spelmansbok {Not-Bok til Pehr Andersson), hs från Närke 1731,

sign Ma 1

.

Spelmansbok ("tillh. Ludvig Olsson"), sign Ma 9.

KB - Kungliga Biblioteket

Anckarströms dansbok, sign I a 15.

Bellman, C. M. Fredmans epistlar (med musiken till de 25 äld-

sta), sign Vf 38a.

Tilas, S. O. Tidsfördrifi signWm^b.
Zellbell, Ferd., d. ä. Choralbok, sign S. 121.

Åkerhielms dansbok, sign S 136.
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LUB - Lunds Universitetsbibliotek

Cronholms Notebok, Wensters saml., sign Å 4.

Landsbiblioteket i Skara

Anders Törns klaverbok, sign 4493a.

Landsbiblioteket i Växjö

Salomon Eklins Contradansbok, sign Mus ms 9.

KB KvHN - Köpenhamns Universitetsbibliotek

Bredrene Basts Violine Bog, sign C II 5.

Svabos Nodebog, sign C II 23.

UB Helsingfors

Tammelanders Notbok (Nuottikirja 1766), sign Ms mus 68.

B. Tryckta melodikällor

Blaise, A., Annette et Lubin (libretto med "ariettes"). Paris, 1765.

Chansons choisies avec les airs notés 1-4 (Geneve, 1782).

Dalin, O. von., Witterhets-Arbeten I-V (Stockholm, 1767). ("VA
1-5")

Drake, Erik., Musik till Valda Skrifter af C. M. Bellman. (Sthlm,

1837).

Duni, E.R., Les Deux chasseurs et la laitiere, partitur (Paris, ca

1772).

Envallsson, C, Bobis bröllop. (Sthlm, 1788).

Envallsson, C, Colin och Babet. (Sthlm, 1787).

Envallsson, C, Iphigenie den andra (Sthlm, 1800).

Envallsson, C, Kronofogdarne (Sthlm, 1787).

Envallsson, C, Raton och Rosette (Sthlm, 1799).

Envallsson, C, Sven och Maja (Sthlm, 1789).

Favan, C. S., Théåtre de M. Favart 1-10 (Paris, 1763-77).

Favart, []sAmt.], Annette et Lubin (libretto), (Paris, 1762).

Gotlandstoner, red. A. Fredin (Sthlm: 1933).

Gotländska visor, red. P. A. Säve 1-3 (Uppsala, 1955).

Hallman, C. I., Casper och Dorothea (Sthlm, 1775).

Hallman, CL, Tillfälle gör tjufven (Sthlm, 1783).



14 Kommentar

Johnson, H. R, 24 Oder (Sthlm, 1754).

Kexél, Olof, Bacchi Hand-Bihlioteque (Sthlm, 1784-86).

La CLé du Caveau, red. P. Capelle (Paris, u.å. [1818]).

Ling, J. Levin Christian Wiedes vissamling. (Uppsala 1965).

Rousseau, J.-J. Collection complete des oeuvres, XV: Piéces de

Théåtre (Paris, 1782).

Then swenska Psalmboken 1697 (Sthlm, 1697; andra upplagan

1774).

Traditioner af Swenska Folk-Dansar red. [Afzelius & Åhlström]

(Sthlm: 1814-15).

Vogler, G. J., Pieces de Clavecin (Sthlm: 1799).

EDERINGSPRINCIPER OCH REDAKTIONS-
ARBETE

Stavningen varierar från avskrivare till avskrivare i de

handskrifter som ligger till grund för vistexterna, och en

normalisering har därför gjorts på samma sätt som i tidi-

gare delar av StU, d.v.s. med E. W. Westes Svenskt och

Fransyskt Lexicon som norm (Om Weste, se StU XIII, s.

72, not). Undantagen från normalisering är texten till

n:o 148, som är en av två som byg-ger på Bellmans egen-

händiga manuskript. Den andra, N:o 173, återges diplo-

matariskt i kommentaren på s. 339. Bortsett från stav-

ningen har normaliseringen inskränkts till följande in-

grepp:

Stor bokstav börjar konsekvent varje versrad. I hand-

skrifterna är bruket vacklande. I övrigt har användning-

en av versaler inskränkts.

Förekommande skiften i stilsort i samband med
språkväxlingar (latinsk stil för latinska och franska ord i

texter med i övrigt tysk stil) har ej markerats utom i N:o

148 där latinsk stil ersatts av kursiv.
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Bindestreck har tillagts mellan uppenbart sammansat-

ta ord.

Förlagornas interpunktion har behandlats fritt efter-

som den är om möjligt än mer inkonsekvent än stav-

ningen. Wallen (Win) sätter som regel endast ut en

punkt vid slutet av varje strof. Völschow (Vhw), hans di-

rekte avskrivare, iakttar en musikalisk pauskommatering

som vanligen innebär ett kommatecken vid slutet av var-

je versrad även vid språkliga överklivningar. Interpunk-

tion av detta slag har lika litet att göra med visans egent-

liga form, den ljudande, som ortografin har.

Sättet att skriva ut melodiangivelser (timbres) varierar

i olika visböcker. Win anför oftast oförmedlat en text-

början eller en titel, Åkn skriver "Air: Lsr stundom

och V 21 al oftast "Mel. ...". För tydlighetens skull har

jag valt att konsekvent skriva "Melodi: ..."

Dessa ingrepp påpekas ej i visornas kommentarer.

Texterna har så långt möjligt är ordnats kronologiskt.

Dateringar har i flertalet fall måst göras med ledning av

äldsta dateringsbara avskrift, och förkortningen "Avskr."

föregår i dessa fall dateringsåret efter texterna. Inom var-

je dateringsår följer texterna i den ordning i vilken de

uppträder i daterande visbok. De texter i Lsr 1 från 1 767

som varit förlagor för motsvarande texter i Wln-volymer

från detta år har placerats framför de texter ur samma
volym som daterats enligt Win.

Saknas förkortningen "Avskr." vid datum har texterna

daterats med hjälp av utsatta data i Lsr och i Sdn (data

avskrivna efter den försvunna delen Lsr 2), med hjälp av

datum i rubrik eller med ledning av vistextens innehåll
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(se n:o 194).

Kommentaruppställningen är densamma som tillämpa-

des i StU XIII (se denna, s. 13jf). Det skall observeras att

jag i radräkningen medtagit ev. förekommande rubrik (ej

N:o-rubrik) och melodiangivelse.

I den inledande förteckningen av visans källor an-

vänds de arbetssigna som utgör sökkoder i källförteck-

ningen ovan. Huvudkällan är kursiverad och övriga käl-

lor förtecknas så långt möjligt är efter ålder. Inom paren-

tes anges visans första tryck. Trycket i VU bygger alltid

på Vhw. SU-texterna går tillbaka på Sdn eller FH om in-

te annat uppges. I övriga fall har det första tryckets källa

angivits. FH beaktas som källa utom i de fall då Lsr 1,

närvarande som variantkälla, är dess förlaga. I dessa fall

refereras till FH enbart som första tryck. Efter uppgifter

om daterande och attribuerande källa ("Dat.". "Attr.")

diskuteras vid behov valet av huvudkälla och eventuella

avsteg från huvudkällans text redovisas i detalj. För de

krav som ställts på en godtagbar attribution (en uppgift

om att en viss text verkligen skapats av Bellman) redo-

görs nedan.

Den följande variantförteckningen ger i princip ett

urval av de varianter handskrifterna har att uppvisa. I

fråga om de för dessa texter centrala källorna Lsr, Win,

V 21 al, Vhw och Sdn eller FH (se nedan, s. 34 ff) är

variantredovisningen utförlig.

Ordförklaringar och ev. sammanfattande kommentar

har givits i enlighet med principerna i tidigare delar av

StU. Den senare kommentartypen har hållits knapp, av

naturliga skäl ofta utgått.

Melodikommentaren har krävt ett betydande utrym-
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me. Bortsett från att avvikelser från huvudkällan här no-

teras med stor noggrannhet motiveras valet av förlaga i

de fall alternativ har förelegat. Viktiga alternativa melo-

digestalter anförs i notskrift och melodins förekomst i

Bellmans övriga visdiktning, i tidens dansböcker och

sångspel redovisas.
*

Textederingen och utarbetandet av kommentaren till

den verbala texten har utförts av mig, medan James Mas-

sengale har svarat för melodikommentarerna och redige-

ringen av musikbilagan. Melodibilagans musik har skri-

vits ut av Piero Bezzini. Ovärderligt har varit det sak-

kunniga intresse och den tålmodiga förståelsen för mitt

behov av tid för förberedande undersökningar som min

huvudman. Vitterhetsakademiens Bellmanskommitté,

visat mig.

Arbetet har slutligen möjliggjorts tack vare generösa

forskaranslag från HSFR och Vitterhetsakademien, och

tryckningen har möjliggjorts av de bidrag Bellmanssäll-

skapet erhållit från HSFR och från Oskar, Mathilda och

Gottfrid Mattssons stiftelse.

Stockholm i juli 1994

Gunnar Hillbom
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VISORNAS MELODIER
James Massengale

Melodibilagan och melodikommentaren i Standardupp-

lagan av Bellmans skrifter har sedan del XIII baserats på

en ny kritisk apparat. Musikkommentarerna till del I-

XII innehåller många värdefulla upplysningar, men de

präglas av en ständigt närvarande sidoblick mot melodi-

erna till Fredmans epistlar och Fredmans sånger. Dessa

melodier, välkända för kommentatorernas publik, är en

logisk och lättförståelig utgångspunkt för en kritisk/his-

torisk melodikommentar. Godkända av Bellman i de

äkthetsintyg som inleder originalupplagorna av epistlar-

na och sångerna, har de — i Olof Åhlströms arrange-

mang och med hans klaverackompanjemang— kommit

att framstå som kvintessensen av Bellmansvisans melo-

dik. I jämförelse med epistlarna och sångerna har Bell-

mans övriga visdiktning förefallit mindre intresant, sä-

kert också för Bellman själv.

I standardupplagans senare volymer, speciellt i del

VII-XII vars texter huvudsakligen satts till för oss okän-

da melodier, har den metod som utgår från epistelkriti-

ken visat sig otillräcklig. Musikkommentaren har därför

upptagit allt mindre plats, och försöken att samman-

koppla Bellmans övriga diktning med melodier till Fred-

mans epistlar och Fredmans sånger har inte alltid varit

övertygande. När jag tillträdde som melodikommentator

i och med del XIII drog jag konsekvenserna av denna er-

farenhet: Bellmans tidiga utveckling som visdiktare bör

rimligtvis ses mot bakgrunden av den breda paroditradi-

tion som rådde under hans uppväxttid.

Kunde man kartlägga mer av denna tradition, så bor-
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de man kunna återskänka en del av Bellmans ungdoms-

visor sina melodier. Varje visa som kan publiceras med
sin melodi får ett långt större värde, både för forskning-

en och för de sjungande Bellmansentusiasterna och detta

gäller inte minst de bacchanaliska visorna. Men steget

från dröm till verkligheten är i detta fall inte bara långt,

det kräver dessutom helt nya hjälpmedel.

Bellmans ungdomsdiktning består till stor del av bords-

visor. De flesta skrevs till melodier som tycks ha varit

kända inom en rätt bred krets i Stockholm på 1760-ta-

let. Men denna tradition klingade småningom ut och er-

sattes med annat musikaliskt material, och med den

upplöstes de musikalisk-poetiska associationer som de

äldre melodierna representerade. På 1 790-talet, när Bell-

mans förnämsta verk utgavs, hade de flesta i hans dåva-

rande publik rätt vaga kunskaper om melodierna och

om den ursprungliga "betydelse" de enligt 1760-talets

parodipraxis rymde. Musiken hade blivit "Bellmansme-

lodier". Att söka melodierna till Bellmans ungdomsdikt-

ning innebär därför att försöka få ett grepp om den me-

lodiskatt som var allmängods för 1760-talets vissångare,

för att sedan kartlägga vilka melodier den unge Bellman

har använt sig av, och — i den mån det går— utforska

vad dessa melodier har betytt för honom. Detta har bli-

vit målet för melodikommentaren till standardupplagans

delar XIII-XIV.

I enlighet med detta mål har nya riktlinjer dragits upp

för utformningen av kommentaren. "Melodisk äkthet"

och "samtidighet" har gjorts till mått för en kritisk stan-

dard. I viss mån liknar denna standard Gunnar Hill-

boms kriterier för texternas äkthetsvärde (se Kring Käl-
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lorna 1981, s. 16-18). Men termerna "äkta" och "samti-

da" fungerar, av praktiska skäl, på ett något lösare sätt

när det gäller melodier än när det gäller litterära texter.

Ibland finner man "äkta" melodier på långt avstånd från

textens ursprungslokal, och "äkta" utskrifter decennier

efter dess tillkomsttid. Detta hänger delvis samman med
själva parodiförfarandet: det var texterna, inte melodier-

na, som diktaren förnyade. Melodierna var det övertag-

ha, det bestående materialet, och själva parodidiktningen

— processen att fylla melodierna med nytt textinnehåll

— bidrog till en melodisk stabilitet. Melodierna tillhan-

dahöll visors rytmiska mönster, deras meter. Detta ser

man i de sällsynta fall där ett större antal melodivarianter

har bevarats.

"Äkthet" i meloditraderingen är emellertid inte likty-

dig med en exakt överföring av materialet från hand-

skrift till handskrift, ton för ton. Vad vi kunde kalla me-

lodiernas "gemensamma nämnare" motsvarar vad Fa-

vartforskaren August Font kallade för visans "fredon", ett

melodiskt mönster vars slinga — oavsett tillfälliga än-

dringar, rytmiska punkteringar, ackompanjemang och

utsirningar — av en utövande parodist uppfattades som

ett stycke musikaliskt basmaterial som var användbart

för vidare parodidiktning. Man kan betrakta visans fre-

don som ett mönster för ett framförande, inte som dess

norm och inte som en historisk melodisk variant. Det är

dessa fredons som oftast blir föremålet för melodikom-

mentaren i detta band.

De melodier som här har utvalts till melodibilagan upp-

fyller rimliga krav på "äkthet". Men de måste dessutom

erbjuda en rimlig grad av sångbarhet enligt de normer
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som gällde för 1700-talets bordsvisor. Sångbarhet får

emellertid inte vara något avgörande kriterium vid melo-

divalet, och jakten på parodivisans fredon får inte locka

redaktören till väsentliga ingrepp i en given melodi-

slinga.

I enlighet med modern praxis, är det inte tillåtet att

ändra på en handskrifts melodi eller melodivariant på ett

villkorligt sätt. När ett ingrepp i en melodi trots allt har

blivit nödvändigt för sångbarhetens skull, har detta alltid

redovisats i en notis i musikkommentaren. När mäng-

den av detaljändringar hotar att göra kommentaren svår-

läst har jag i stället skrivit av originalmelodin och tagit

med den i kommentardelen som jämförelsematerial.

Melodibilagan skall innehålla godtagbara "Bellmans-

melodier" i den meningen att de skall representera fre-

don-skatten under Bellmans ungdomstid så troget som
möjligt är. Att enstaka melodier motsvarar denna mål-

sättning bättre än andra är ofrånkomligt. Jag har dragit

en gräns mot sådana melodier som endast sannolikt mot-

svarar kraven på äkthet. Dessa har, med underlagd text,

tagits med i melodikommentarerna. En tredje grupp

slutligen har endast omnämnts med hänvisning till käl-

lan. Hit hör melodier som inte på sannolika grunder kan

antas motsvara de fredons som var aktuella vid textens

tillkomsttid, exempelvis melodier eller melodivarianter

ur ett par relativt sentida Par Bricolehandskrifter.

Redan denna redovisningsmetod utgör en förändring

av riktlinjerna för melodikommentaren i standarduppla-

gan. Min forskning går ut på att försöka få reda på Bell-

mans omedelbara källor — de melodier han själv har

kunnat höra och sjunga eller dansa till, innan han dikta-

de nya visor till dem. Hur dessa melodier eventuellt ut-
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formats i främmande länder långt innan Bellman föddes

har, när sådan information varit tillgänglig, för mig blivit

en bifråga. För melodibilagan har jag försökt välja de

melodiska varianter som bäst motsvarar det äkthetskrav

som kan uttryckas i samtidighet och närhet. Här har se-

nare tryck, såsom Drakes arrangemang till Carléns Bell-

manutgåva, ja även Olof Åhlströms arrangemang av

Fredmans sånger, fått träda tillbaka för en äldre parodi-

tradition. När ett flertal källor till en Bellmanvisa före-

kommer i manuskript, väljer jag för melodibilagan den

som verkar tidsenligast. När valet står mellan sångboks-

och violinbokskällor, har en avvägning mellan sångbar-

het, tidsenlighet och bevislig närhet till poetens vänkrets

blivit avgörande.

Med följande översikt vill jag i korthet beskriva de

metoder och verktyg med vars hjälp jag har försökt kny-

ta Bellmansvisornas texter till deras melodier.

Melodiangivelsen

Melodiangivelser, eller "timbres" (med den franska term

som ofta används), har visparodiker i alla tider använt

sig av, och de har alltid varit, och är alltjämt, viktiga

verktyg för den som söker melodier till Bellmanstexter.

De ger oss, inte minst i visor från äldre tid, 1600- och

1700-tal, upplysning om att visan "Sjunges som..." eller

har "Air: ...". Dessa hänvisningar kan i lyckliga fall leda

fram till en melodi i ett musikmanuskript där timbren

förekommer som titel, eller som första rad i en medföl-

jande text. I Stockholm var detta hänvisningssystem väl-

känt under 1760-talet men det tillämpades inte alltid.

Många handskrifter har inga melodiangivelser alls, och

många diktare — ibland dessa Bellman, Dalin och fru
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Nordenflycht— gav själva sällan melodiupplysningar på

detta tekniska sätt.

Timbresystemet, som det förekommer i källorna till

denna utgåva, skall betraktas som ett positivt indicium

för, ej ett bevis på, att en dikt har skrivits till den melodi

som timbren utpekar. I äldre delar av standardupplagan

har timbresystemet hanterats på ett något okritiskt sätt.

Jag försöker skilja mellan de handskrifter, framförallt

Win, V 21 al, Lsr och Åkn, där melodiangivelserna är re-

lativt pålitliga och konsekventa, och sådana som är

mindre tillförlitliga i detta hänseende. Framförallt måste

skillingtryckens hänvisningar behandlas med stor försik-

tighet.

Även trovärdiga melodiangivelser kan vara gäckande,

när målet är att fmna en utskriven melodislinga och inte

bara en annan vistext till samma okända melodi. Men
kedjor av melodiangivelser där visa A står som timbre för

visa B och denna i sin tur som timbre för visa C, gör

melodiletandet mångfaldigt lättare. Ett flertal sinsemel-

lan förbundna timbres kan dessutom säga något om me-

lodins spridning. I vissa fall kan skiftande melodiangivel-

ser vara ett tecken på melodins popularitet över en läng-

re tidsperiod.

Texter med noterade melodier

Musikalisk-poetiska handskrifter utgör det kritiska mo-
menten i jakten på visornas melodier. Under större delen

av 1700-talet fanns det i Sverige tyvärr ingen utbredd

tradition att samla visor med utskrivna melodier. De all-

ra flesta handskrifter är antingen rena textsamlingar, som
användes vid samkväm där de flesta deltagare inte kunde

läsa noter, eller också renodlade notböcker, som använ-
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des av enstaka tränade musiker till dansaftnar eller mu-
sikundervisning. Därför är de få handskrifter som över-

skrider dessa gränser — sådana som Åkn, Vf 38a, och

partiturerna till Envallssons operettor (med melodiangi-

velser i de tryckta texterna) — så overhört viktiga och

välkända för Bellmanforskningen. Vissa typer av melodi-

titlar, t. ex. kontradansernas, fungerar effektivt som tim-

bres eftersom de ofta har individuella namn, medan an-

dra danstyper — menuetter och polonäser— brukar stå

utan speciella benämningar. Tack vare sällskapsvisans po-

pularitet som genre, smyger sig ofta små "arior" in i in-

strumentalisternas notböcker, i lyckliga fall med första

diktraden som minnesstöd för musikern.

Nothandskrifter

För Bellmans ungdomsdiktning gäller det alltså att fin-

kamma varje tillgänglig dans- och sångbok som kan ha

haft anknytning till den aktuella tiden. Det är ett myck-

et stort material, ty forskningsområdet sträcker sig över

Sverige, Finland, Danmark och Norge, med förgreningar

i Tyskland, Frankrike och England.' Tidsperioden sträck-

er sig från 1750-talet till sekelskiftet 1800, men viktigst

är de två första av dess decennier. Det är lätt att förstå att

källorna idag fortfarande är långtifrån uttömda. Några

intressanta fynd har emellertid gjorts sedan del XIII gavs

ut, och materialet har utökats. Det är nu möjligt att få

ett bättre grepp om de musikaliska förutsättningar för

1760-talets svenska bordsvisa än man tidigare haft. I

praktiska termer betyder det att inemot hälften av dik-

terna i denna del har fått en klingande melodi. Men
kanske lika viktigt: många av Bellmans fredons, de melo-

dier han utgått från, föreligger numera som närstående
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varianter i ett flertal olika handskrifter. Detta är ett vida-

re stöd för materialets tillförlitlighet. Något som liknar

en helhetsbild börjar ta form.

Musikalisk-poetisk strukturanalys

Ännu ett steg i samma riktning har kunnat tas tack vare

datorernas genombrott inom denna forskning under

1980-talet. Efter att ha reducerat musikalisk-poetiska

strofmönster till en serie siffror och tecken, har jag nu

kunnat mata in 1600 av Bellmans dikter för dataanalys

(se Analytical Song Index for CM.Bellmans Poetry,

Stockholm, 1988). Genom detta har många tidigare

okända korrespondenser mellan Bellmans egna texter

kommit i dagen, och en omfattande revidering av mu-
sikkommentaren till band I-XIII förefaller nu oundvik-

ligt. Databehandlingen av Bellmans sångtexter är inte

någon universalmedicin för de olika musikalisk-poetiska

forskningsproblemen, men tillsammans med våra andra

sökregister och metoder har den hjälpt oss att börja åter-

ställa något av balansen mellan texten och musiken i re-

pertoaren från denna viktiga period i Bellmans och den

svenska visans utveckling.
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ATTRIBUTIONSPROBLEMET
Gunnar Hillbom

För de tekniska problem som sammanhänger med utgiv-

ningen av äldre Bellmanstexter har jag redogjort i Kring

källorna till Bellmans ungdomsdiktning (Stockholm

1980), i kapitlen "Vilka texter har Bellman skrivit ?" (s.

59) och "När har Bellman skrivit texterna ?" (s. 61).

De frågor som rör själva avgränsningen av Bellmans

verk: vad han verkligen har skapat, vad han troligen har

skapat och vad vem som helst under samma tid kan ha

skapat, de är i detta sammanhang så viktiga, att jag bör

redovisa den metod jag använt för att försöka besvara

dem.

På stilistiska grunder går det inte att med säkerhet

skilja Bellmans visor från andras, i synnerhet gäller detta

hans ungdomsvisor. Bellman har producerat en mängd
visor, och åtskilliga— inte minst bland dem som ingår i

denna volym — skulle kunna härstamma från vilken

som helst av tidens många sjungande och rimmande säll-

skapsbröder. Under denna tid, då vissång ingick som ett

naturligt inslag i umgängeslivet, hade Bellman både

jämnbördiga skaldebröder på sällskapsvisans område och

skickliga imitatörer. En angelägen rättelse av en uppgift i

föregående del, StU XIII, må tjäna som exempel.

Som n:o 70 i StU XIII, bland de förment säkra Bell-

manstexterna, tog jag in visan "Ar vår lefnad tung och

svår". De yttre skälen för en Bellmansattribution var att

visan tillskrivs Bellman i två samtida, av varandra veterli-

gen oberoende avskrifter, i Eht och DIG 1:7. Dessutom

påverkades jag av visans attityd (ett politikerförakt

främst riktat mot de regerande mössorna), av att ett ho-
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tände Slottskansli representeras av exekutionsbetjänten

Blomberg, känd från Bellmans s.k. sekreterarvisor och

vidare av visans musikaliskt och textligt fullödiga kontra-

dansparodik. Sammanlagt var argumenten för en Bell-

mansattribution synneligen tungt vägande, och före mig

hade de redan påverkat Eichhorn (EU 1, s. 153). När en

av de saknade delarna av Lissanders vissamling (Lsr 3)

kom i dagen 1986, visade det sig emellertid att visan en-

ligt Lissanders anteckning är skriven av Kristofer Bogis-

laus Zibet. Någon anledning att ifrågasätta Lissanders

sakkunskap (och Zibets kompetens) har vi inte, så myck-

et mindre som ett mycket stort antal egenhändiga text-

ändringar vittnar om att Bellman har gått igenom just

denna visboksvolym åtskilliga gånger och bör ha sett an-

teckningen om Zibets författarskap.

De snart sagt enda pålitliga Bellmansattributionerna

är de som bygger på Bellmans egna uppgifter. Problemet

är att Bellman själv inte efterlämnat uppgifter av detta

slag med undantag för de äkthetsintyg som inleder origi-

nalutgåvorna av Fredmans epistlar och Fredmans sånger.

En av visorna här, den tidigare opublicerade "Gevär! I

Bacchi söner" (n:o 173), kan dock sägas ha sitt ursprung

bestyrkt av Bellman själv. Dess källa är nämligen ett

egenhändigt arbetskoncept där vi kan följa visans fram-

växt (se s. 33Sh' Annars är en visas förekomst i ett egen-

händigt Bellmansmanuskript förstås inte någon attribu-

tionsgrund i sig. Bellman kan lika väl som någon annan

ha skrivit av andras visor.

I stort sett har vi därför bara att lita till sådana upp-

giftslämnare i andra hand som rimligen bör ha fått sina

kunskaper direkt från Bellman— i det material som lig-

ger till grund för denna volym handlar det om nedteck-
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nande eller avskrivande vissamlare som vi vet verkade i

Bellmans närhet. Hit hör, när det gäller visor från 1760-

talet, först och främst Anders Lissander och Carl Matthi-

as Völschow.

Den förras vissamling, Lsr, tillkom från omkr. 1767

medan Bellman umgicks i Lissanders hem och sjöng sina

visor där, och Bellman var väl förtrogen med värdens

och vännens vissamling. Enbart i dess tredje del har han

utfört 55 olika textändringar med egen hand, och Lis-

sanders attributioner — ett "CMB" utsatt i marginalen

vid Bellmanstexter i samband med att de skrivits in —
har han rimligen tagit ställning till.

Völschows attributioner av 1760-talstexterna tog sig

uttryck i en textsortering. Hans vissamlingar tillkom un-

der senare delen av 1780-talet, och de gamla visorna

skrev han av ur Samuel Christian Wallens gigantiska vis-

samling om mer än 3000 texter, nästan alla från tiden

fram t.o.m. 1768 och utan utsatta författarnamn (Win
1— 14). Härvid identifierade Völschow närmare 300

vistexter som varande Bellmans och förde in dem i sin

samling Visorförfattade afHofSecréteraren Herr Carl Mi-

chael Bellman (Vhw). Andra Wln-texter som intresserade

honom förde han in i samlingarna Sup Visor af okiände

Auctorer resp. Visor af Okiäjide Auctorer (Vs 86). Völ-

schows positiva Bellmansattributioner, sådana de doku-

menteras i Vf 15, är felfria så långt de går att kontrollera.

Med tanke på att många av visorna är obetydliga är det

en prestation som bara kan förklaras av det faktum att

Völschow vid tiden för detta arbete var nära umgänges-

vän och granne till Bellman, bl. a. fadder till sonen Carl.

Vid behov hade han möjlighet att konsultera skalden vid

sina bestämningar. Attributionernas riktighet vitsordas
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även av det förhållandet att hela samlingen av Bellmans-

visor överlämnades i Bellmans ägo. 1814 lades avskrifter-

na till grund för den utgivning av Bellmansvisor (VU)

som Lovisa och Adolf Bellman då tillskyndade. Många
anteckingar gjordes i samband med redigeringen, och fö-

rekommande felattributioner skulle med största sanno-

likhet ha noterats.

En tredje attributionskälla av i princip lika högt värde

är märkligt nog P. A. Sondéns handskrivna Bellmans än-

nu otryckta sånger från 1813 (Sdn) och den tryckta sam-

lingen Fredmans Handskrifter från samma år (FH), vars

redaktion Sondén helt eller delvis stod bakom. Som källa

för de tidiga Bellmansvisorna hade Sondén till sitt förfo-

gande Lissanders fyra visboksvolymer, och även om han

inte visste varifrån de härstammade, hyste han det största

förtroende för deras texter, för deras Bellmansattributio-

ner och textdateringar. Viktigt i detta sammanhang är

att Sondén bl. a. utnyttjade den andra volymen, Lsr 2,

från tiden runt 1768, en av de två som inte längre är till-

gänglig och vars innehåll nu endast når oss genom Sdn

och FH. (I de fall där Sdn uppenbarligen utgått från en

annan källa än Lsr är hans attributioner givetvis mindre

tungt vägande.)

En fjärde attributionskälla, av inte fullt lika hög rang,

är Uppsalahandskriften V 21 al. Den utgör del 5 och 6

av något som kallas Bacchanaliska samlingen och är en

bestyrkt avskrift av en 1760-talssamling som troligen

haft samma namn. Det som inger förtroende för denna

psalmboksliknande volym med bl. a. bacchanaliska visor

är dess tydligt omedelbara släktskap med Win, som i sin

tur utbytt texter med Lsr. Det som tyder på denna släkt-

skap är en omfattande gemensam repertoar och en stor
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detaljöverensstämmelse i fråga om läs- och sångarter,

men även— och mest övertygande— drag som inte be-

rör själva de traderade sångtexterna: den ordning i vilken

visorna uppträder och många för Win och V 21 al uni-

ka, gemensamma rubriker och anmärkningar. Till det

sistnämnda stoffet hör de melodiangivelser som i ovan-

ligt stor omfattning förekommer i just dessa två samling-

ar. V 21 al:s många Bellmansattributioner sammanfaller

i flertalet fall med dem i Lsr, Vhw och Sdn. Ett dussintal

attributioner som denna samling är ensam om kan där-

för inte negligeras, men de kan inte heller tillmätas sam-

ma grad av säkerhet som de nämnda källornas, eftersom

V 21 al:s förlaga är okänd.

Dessa fyra attributionskällor måste tillmätas högre

rang än de samlingar av bellmaniana om vars närhet till

Bellman vi ingenting vet och vars samlare antingen inte

eftersträvat renodlade samlingar av bellmanstexter eller

har begått ett större eller mindre antal felbestämningar.

Hit hör, när det gäller den aktuella repertoaren, samling-

ar som Åkn ochW (icke renodlade Bellmanianasamling-

ar) och Bgm med de besläktade DGr, Eht, Emk och

Nyk. Hit hör också de Bellmansattribuerade avskrifter av

Johan Alegren som ingår i DIG 1:7 och 1:8.

*

Utifrån värderingen av attributionskällorna har jag lik-

som i StU XIII fördelat texterna på två grupper. Den
första består av texter som kan tillskrivas Bellman med
stöd av Lsr, Vhw, Sdn och FH, ensamma eller i kombi-

nation med varandra och med V 21 al. Till denna grupp

av förment säkra Bellmanstexter har jag också räknat

texter som tillskrivits Bellman av två av varandra obero-

ende attributionskällor av lägre rang. Trots erfarenheten
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av "Är vår lefnad tung och svår" i del XIII menar jag, att

detta bör vara en rimligt säker grund. Det rör sig här om
två visor, n:o 6 och n:o 44, båda med dels Bgm och där-

med besläktade visböcker, dels Åkn som attribuerande

källor. Texterna inom denna säkra grupp är de som åter-

finns i den inledande textdelen, visorna n:o 1— 179.

Den andra gruppen utgörs av visor som jag inte med
lika stor säkerhet vågar tillskriva Bellman, men som ut-

pekas som hans av källor som inte helt kan negligeras.

Sådana som tillskrivits Bellman i endast en uttalat attri-

buerande samling vars källvärde inte är det allra högsta

(eller i en grupp av varandra beroende sådana samling-

ar). Hit räknar jag också de Bellmansattribuerade visor i

V 21 al som endast förekommer där. Visorna inom den-

na grupp återfinns, omedelbart följda av sina kommen-
tarer, i avdelningen "TILLAGG" från s. 355.

Vid sidan av de två textgrupper som publiceras här, den

som omfattar säkra Bellmanstexter och den som innehål-

ler texter som vi ka ha skäl att tillskriva Bellman, finns

en tredje: De texter som ej medtagits därför att de med
alltför svaga skäl tillskrivits Bellman av äldre utgivare och

forskare. Det gäller först och främst sex av de tretton vi-

sor som ingår i den anonymt tryckta samlingen Baccha-

naliska Qwäden (BQ) och som av den anledningen fick

inleda StU III.

Richard Steffen tänkte sig ett samband mellan BQ,
som trycktes som fyra häften i Uppsala och Stockholm

1772, och de utgivningsplaner Belmans privilegieansö-

kan detta år vittnar om, och han drog slutsatsen att

trycken skulle ha föranstaltats av Bellman själv. Härvid

påverkades han av att trycket innehåller sju kända bac-
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chanaliska Bellmansvisor, FS 57 och 61 samt n:o 3, 20,

26, 39 och 41 i denna volym. De övriga publicerade

Steffen i Outgifna dikter af Carl Michael Bellman 1895

utom ett par som redan publicerats av Klemming och

Eichhorn. Ragnar Ekholm stödde Steffens hypotes, och

därför kom BQ att nytryckas som en autentisk Bellmans-

publikation i StU III. Den diskussion som följde överty-

gar om att BQ saknar allt värde som källa för attribu-

tion. (Den sammanfattas av Olof Byström i Kring Fred-

mans Epistlar 1945, s. 7ff ) Trycken har närmast samma
karaktär, och samma låga källvärde, som skillingtrycken.

Utgivaren har intresserat sig för visornas marknadsvärde,

inte för vem som skrivit dem. Att en samling av de po-

puläraste bacchanaliska visorna från denna tid kommit

att domineras av Bellmansvisor är helt naturligt.

De visor som inte kan förutsättas vara av Bellman ba-

ra därför att de ingår i BQ är följande:

BQ n:o 1 . Jag wördar Gud och Kungen (EU 1 , s. 436

efter Fxl). Visan uppträder utom i Fxl anonym i Win,

Hjm, Vs 86 och i Lsr 1 där den står utan CMB-märk-
ning.

BQ n:o 7. Skynda dig frätare och du som swäljer (Stef-

fen 1895, s. 44). Visan påträffas som handskrift endast i

den anonyma Win.

BQ n:o 8. Medan som ungdoms eld lif i dig sätter

(Steffen 1895, s. 43). Endast i Win och Vs 86 (se ovan).

BQn:o 9. Slidder, sladder, Folket klagar (Steffen 1895,

s. 45). Endast i Win och Vs 86.
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BQ n:o 11. Kom hundra tusend Riksdaler (Steffen

1895, s. 42). Endast i Win och Vs 86.

BQn:o 12. Ach, min Bror (Klemming, s. 257). Uppträ-

der utom i Win och Vs 86 i Hjm och Åkn. Sistnämnda

handkrift är inte en ren Bellmansamling, och som ensam

attributionsgrund duger den inte.

Andra Bacchanaliska visor från 1760-talet som på otill-

räckliga grunder tillskrivits Bellman:

Bär fram / godt kram (EU 1, s. 29 — efter Vs 58, lik-

som denna börjande med Wln:s andra strof: "Har jag /

Hvar dag"). I Win 1, Vs 58, DIG 1:7, och Vs 86. Visan

tillskrivs Bellman endst av Vs 58:s okände och (att döma
av texternas kvalitet) föga initierade skrivare.

Hej Courage / Kring om Bacchi tron. d. 2. Febr. 1766

(EU 1, s. 47 — efter Hjm). Endast i Hjm. Eichhorn

motiverar inte att han upptagit visan som en Bellmansvi-

sa. Hjelms datering tyder snarast på att visan tillkommit

i hans egen Uppsalakrets. Han var själv vismakare, och

ett par andra på samma sätt exakt daterade visor är hans

egna.

Sjungom alli hopa hurra. Bachi Bröllop. Förekommer i

Nhr 68, Nhr B och Ttr. Tillskrivs Bellman av Ivar Si-

monsson ("Fredmansdiktens verklighet", Bellmansstudier

2, s. 49) men frånkänns honom av Olof Byström (By-

ström 1945, s. 97 not). Förekomsten i Nhr B, Bellmans

Wisor, Fredmans epistlar^ innebär att avskrivaren trodde

visan vara Bellmans. Den förefaller emellertid vara en

mycket valhänt imitation av tidig ordensvisa, av den typ

som representeras av FS n:o 22 och 23, och den påmin-
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ner närmast om Johan Alegrens försök i genren (jfr t. ex.

hans version av "Se menigheten", FS 1992:2, s. 167).

Typisk är den rytmiska osäkerheten, språklig otymplig-

het, sökta och ofullständiga rim och en hopning av

namn på personer inom och utanför Bacchi Ordens av

Bellman diktade värld. Jag är medveten om att jag här

gör avsteg från principen att inte utgå från stilistiska kri-

terier, men det får vara någon måtta på principfasthet.

VISORS VÄG FRÅN PRIVATLIV
TILL OFFENTLIGHET

Jag har i första hand intresserat mig för samtida källor,

d.v.s. för sådana som tillkommit fram till 1770 och för

de källor som kan visas vara direkta avskrifter av dessa.

De senare är viktiga därför att de förmedlat visorna till

senare tiders tryckta utgåvor (VU, SU o. EU). I andra

hand har jag gått till de stora bellmaniasamlingarna från

1770- och 1780-talen, framförallt för att med deras

hjälp belysa visornas spridning.

Fem källor dominerar materialet: Lsr, Win, V 21 al,

Vhwm 86 och FH/Sdn. (Vhw o. Vs 86 räknar jag i

detta sammanhang som en källa eftersom de tillsammans

är resultatet av Völschows fördelning av sitt textmaterial

på sådant som är av Bellman och sådant som är av för

honom okända upphovsmän. FFi o. Sdn utgör tillsam-

mans Sondéns material från 1813, dels sådant han pub-

licerade i FH, dels sådant han för framtida bruk arkive-

rade som avskrifter i Sdn). Vi har att räkna med ytterli-

gare en källa, även om den inte är närvarande: bakom V
21 al döljer sig en numera försvunnen förlaga efter vil-
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ken V 21 al är en bestyrkt avskrift, den ursprungliga

Bacchanaliska Samlingen.

Av de 1 97 visorna i denna volym förekommer alla ut-

om två i en eller flera av dessa källor. 143 av visorna,

närmare tre fjärdedelar av dem, återfinns endast i någon

eller några av dem.

Det stora flertalet av dessa texter har m.a.o. inte haft

den stora spridning som exempelvis Fredmans epistlar ti-

digt fick. Tre av de centrala källorna, den bacchanaliska

ursamlingen medräknad, härstammar från slutet av

1760-talet. De har tillkomit parallellt, och ett utbyte av

texter dem emellan har förekommit (Kring källorna

1980, s. 29ff och s. 53f). Dessa tre är av allt att döma
kvarlevor från den krets eller de kretsar för vilka Bellman

skapade dessa visor. V 21 al, Völschows Vhw och Vs 86

liksom Sondéns FH och Sdn är direkta avskrifter av de

tre ursprungskällorna. Diagrammet visar släktskapsför-

(SU, "Fredmans Testamente")

t
(VU)

FH/Sdn

I

Vhw (Vs86)

Å

I
V 21 al

Win 1-14 |X|
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hållandet mellan de centrala källorna. Klämmer har satts

om sådana som idag inte är fysiskt närvarande. Den
tjocka ramen avgränsar de källor som representerar Bell-

mans ursprungliga publik.

Detta genealogiska schema är giltigt för en långt stör-

re del av Bellmans visdiktning än den som presenteras

här. Från Vhw— i samlingens ursprungliga skick ingick

också en volym av Fredmans epistlar — kan fogas pilar

såväl till FE 1790 som till FS 1791.

Anmärkningsvärt, när det gäller den del av Bellmans

bacchanaliska ungdomsdiktning som publiceras här, är

det förhållandet att Lissanders, Wallens och X:s samlar-

nit kombinerat med den avskivarflit och de redigerings-

ambitioner som dokumenteras i V 21 al, Vhw och

FH/Sdn har räddat kvar så många texter som av Bellman

själv säkert inte var avsedda att sparas. På detta sätt har

mycket behållits av det Kellgren unnade Bellman "at bli

frikänd för" och mycket av det han själv glömt när han i

sitt Lefwerne skrev att "De Bachanaliska Sakerna äro nog

kända". Ja, mycket av detta har inte bevarats enbart i

handkrifter, det har funnit vägen till tidiga Bellmansut-

gåvor baserade på Völschows och Sondéns avskrifter för

att under den konstruerade samlingsrubriken Fredmans

Testamente införlivas med en sentida Bellmanskanon.

Att denna del av StU kommit att innehålla åtskilliga

visor som aldrig införlivades med "Fredmans testamen-

te" — 32 visor publiceras här så vitt jag kunnat se för

första gången — beror i huvudsak på att de som redige-

rade utgåvorna VU och SU sovrade sitt material. Sov-

ringen gjordes dels med tanke på "Auctors ära", dels för

att inte stöta läsarens smak. Det skall observeras att Son-

dén har redovisat sin sovring i titeln till sin stora Bell-
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mansutgåva: Valda Skrifter. I någon mån beror skillna-

den också på att möjligheten att göra rimligt säkra attri-

butioner idag är större än under 1800-talet. Med reser-

vation för den osäkerhet som alltid kommer att råda

(och som lett mig till att publicera vissa texter som "Till-

ägg") skall StU redovisa Bellmans Samlade Skrifter,
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Titelbild

Vinkällarskylt, som under Bellmans tid hängde utanför

källaren Björngården på Södermalm (se s. 413). Den
nakne Bacchus, ridande på sin tunna med en remmare i

handen, och kransen av vinlöv och druvklasar hör lika

mycket till dryckesvisornas som till vinkällarnäringens

ikonografi. Observera kransens upphängning. "Där

kransen är ute och stopen stå quar, Där in skall du lan-

da" (N:o 115). När källaren stängdes hakades kransen av

och togs in. Nordiska Museet.

S. 5 N:o ly Läsare, du besinna och lär

Win 14, s. 1. FH, s. 132. (SU 5, s. 5)

Dat.: Win.

Attr.: FH.

Avvikelse fr. huvudkällan:

R. 5 Finner (så FH), Win: 'Finna'.

Variant:

R. 6, hör, betänk, FH: 'hör och betänk'
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Ordförklaringar:

R. 6 Candide Lector, ärade läsare. — r. 8 ankar, (urspr.

form. Den redan på Bellmans tid vanl. formen "ankare"

är en folkerymologisk bildning): ett laggkärl i form av en

liten tunna. Dessutom ett rymdmått motsvarande c: a 40

1.— r. 9 hardt när, helt nära, omedelbart förestående.

Dikten bryter samlingens kronologiska struktur —
jag har valt att, som Wallen gör i inledningen till Win
14, använda den som dedikation till läsaren. Att den för-

utom i Win 14 (från 1772) endast förekommer i FH
(från 1813) gör det troligt att förlagan till den senare va-

rit en icke återfunnen del av Lissanders visbok, sannolikt

dess andra del från 1768, möjligen dess fjärde från

1771_72 (se Kring källorna 1980 s. 56ff o. Kring käl-

lorna 1991 s. 18fO. Attributionen bygger på samma re-

sonemang. I de många fall som kan kontrolleras följer

FH (liksom den från dess redaktion stammande hs Sdn)

Lsr:s ursprungliga författarbestämningar konsekvent.

Med sin traditionsbakgrund lämpar sig dikten väl som

dedikation över denna samling, vilken framförallt har

Wallens och Lissanders intresse för den tidiga Bellmans-

visan att tacka för sitt innehåll.

Dedikationen har givetvis inte varit avsedd att sjung-

as.

S. 6: N:o 2, Buteljen är min Fästemö

DIG 1:3, nr 174. Lsr 1, s. L Win 9, s. 169. Vhw 1, s.

90. Sdn 1, s. 48. (VU 1, s. 32. SU 5, s. 113.)
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Dat.: DIG 1:3— 11/1764.

Attr.: Lsr o. Vhw.

Källorna är mycket samstämmiga, naturligt nog: Tradi-

tionslinjerna Lsr — Sdn och Lsr — ^^n — Vhw når

utan mellanled ända fram till de tidigaste trycken i SU
respektive Anmärkningsvärt är att Lsr, vars källa

sannolikt varit Bellmans föredrag och/eller manuskript,

är ensam om art antyda en trall.

Awikelser från hmoidkällan:

Lsr:s efter första strofen markerade trall har skrivits ut

genomgående.

Varianter:

S. 6 r. 9, kärleks-dnifvor, must, Win: 'kärleks DruR^ors

must'; Vhw: 'liuR^a drufÄ^or must'. — r. 19, hem, Vhw:

'hit'.

S. 7 r. 4, mina, DIG: 'dina'. — r. 11, om hvar an, DIG:

'hwar om an'. — r. 13, min skönhet, Win o. Sdn: 'min

sköna.

S. 8 r. 9, hlir vid, Sdn: 'går vid'. — r. 11, vackert blifva

tall, Vhw: 'bli en vacker tall'.

Ordförklaringar:

S. 6 r. 12, roberond, rockklänning med åtsittande liv och

vid kjol. Närmare beskrivning och bild i StU I, s.

LXXIIf. — r. 14, Fuhrman eller Werjier Groen, t\4 av

Stockholms mera betydande vinhandlare under frihetsti-

dens senare del. Fuhrman, som vid denna tid -även var

vinskänk (Storkällaren), spelar en betydande roll i Bell-

mans bacchanaliska diktning— se nedan, s. 143 f. Wer-

ner Groen, som drev grossiströrelse på Österlånggatan,
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var tillräckligt framgångsrik för att förekomma tillsam-

mans med "växelmatadorer" som Gustaf Kierman, her-

rar Grill m. fl. i den apokryfiska rollistan till visan "Ister-

haka, väldig buk" (se StU XIII s. 44).

S. 7 r. 3, dir, en i äldre svenska vanlig parallellform till

'diar'. — r. 8, Portugis, portugisiskt vin, portvin. — r.

21, lyckans trälar. Lycka står här i betydelsen 'framgång'.

Den antropomorfa dryckesfantasin i vilken dryckes-

kärlen antar mänsklig skepnad är ett gammalt traditio-

nellt inslag i dryckesvisan. I Parissamlingen Nouveau ...

Concert des Enfants de Bachus från 1 634 möter vi liksom

i Bellmansvisan buteljen som älskarinna: "EUe leve le cu-

le si haut, / Quelle me fait aller iusquä perte d'haleine"

(se Nordstrand 1973, s. 29f). I tredje delen av sin vis-

samling (Win 3 fr. 1766, s. 206) har Wallen skrivit in en

dansk visa, "Min lille flasche kom hid lät mig omfamne
dig". Bellman återvände efter denna tidiga visa till moti-

vet den mänskliga flaskan i den mer välkända visan "Se

god dag min vän, min frände" från 1766 som blev FS

n:o 61.

Den villkorliga konstruktionen "Lät..., [om] blott...",

som strukturerar visan från strof 8, hör till de mest om-
huldade klichéerna i tidens populära, epikureiska förnöj-

samhetsvisa. Se n:o 44 och kommentaren till denna, s.

129f.

Melodin till N:o 2

Ingen melodi eller melodiangivelse har påträffats vid

denna visa. Den trallrefräng som uppträder i Lsr, men
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endast där, gör det ovisst vilken rytmisk utformning vi-

san egentligen haft.

S. 9: N:o 3, Kom hese nya lagen

Win 1, S.62. Lsr 1, s. 62. Åkn, s. 208. BQ 3. Ttr, s. 66.

Bgm, s. 152. Eht, s. 228. DGr 3, s. 26. Vhw 1, s. 6. Sdn

1, s. 57. (VU 1, s. 1. SU 5, s. 60. StU III, s. 8 — efter

BQ.)

Dat.: Win.

Attr.: Lsr o. Vhw.

Win, som liksom Lsr är en Bellmansnära källa, har med
ålderns rätt valts till ft)rlaga.

Avvikelse ftån huvudkällan:

Rubrik och underrubrik har hämtats ftån Lsr. Obs. hur

de via Sdn 1 har följt med till "Fredmans Testamente" i

SU och CU.

Varianter (bl. a. samtliga från Lsr):

Rubriken: Bgm, Eht o. DGr: 'Bacchi Lag'.

Melodiangivelse förekommer endast i Win, och där

överstruken: 'Menuette en quatre'.

Åkn har en omkastning av innehållet i stroferna 2 o. 3

fr.o.m. deras andra vers. Att varianten är oäkta framgår

av att anpassningen till förstaradernas rimord {förstäy an-

dra) medfört våld mot språk och mening: 'Hon och Gäst

bör eij törsta / Om man supa wilF, 'Wärd och Gäst bör

eij klandra / Utan supa båda twå'.

S. 9 r. 4, Åkn: 'Som Fader Bacchus sielf har giort'. — r.

5, Dåy Lsr: 'När'. — r. 6, vid domarebord^ Lsr: 'vid ett
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domare bord'. — r. 8, Pro secundoy Lsr: sen pro secun-

do'. — r. 16, Plikte den, Lsr: 'plikte då den'.

S. 10 r. 4, supa, Eht, Bgm, DGr o. Vhw: 'dricka. — r. 6,

far skål, Lsr: Tår en skål'. — r. 14, Ses afsamma, Åkn:

'Syns af förra. — r. 16, dum, Lsr o. Vhw: 'stum'. —
rA 8, fördömer, BQ: 'för dum- och'. — r. 22, släkt, Lsr:

'släkter'.

S. 11 r. 6, Åkn o. Ttr: 'Heder, tack, beröm och frögd'.

Ordförklaringar:

S. 9 r. 7— 10, (Pro) Primo, Pro secundo, (pro) Tertio, (pro)

Quarto, för det första, andra, tredje, fjärde.

S. 10 r. 11, Ra i ra'... Det som påbjuds är en rundskål.

Den delas med närmaste granne, t.ex. till höger, och han

för den vidare till sin granne etc. tills man hunnit laget

runt. — r. 16, dum — här i ordets gamla bertydelse:

stum. — 22, skyldmän, skyldemän, manliga släktingar.

—fär, kortform av 'fjärran', känd endast från detta tale-

sätt.

S. 1 1 r. 7, gamman, glädje, munterhet.

Denna skål- och tackvisa knyter an till en i sällskaps-

litteraturen känd genre, en parodisk lagstiftning om säll-

skapslivets villkor och former, oftast på parodisk lagpro-

sa. Genren går sannolikt tillbaka på de gamla skråord-

ningarnas och gillestadgarnas föreskrifter om dryckes-

och skålriter. I Win 1 återfinns från s. 307 en samling

omfattande "Gästabuds Balken" kap. 1 o. 2, fem kapitel

ur "Örda Balken" ("örd" = öl) samt första kapitlet ur

"Snålmåla Balken": "Om Snålers laga fång". Typen re-
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presenteras även av n:o 172 nedan, "Sigurd Sven sin pi-

pa tog".

"Kom bese Nya Lagen" är genom sin ramfiktion sam-

tidigt den kanske första representanten för Bellmans sto-

ra svit av Bacchusvisor— visor där vinguden presenteras

i olika yrkesroller och livssituationer hämtade från Bell-

mans egen tid. Bacchus i rätten, bakom eller framför

skranket, är ett motiv Bellman ofta återvänder till — jfr

t.ex. n:r 46, 54 och 128 i denna samling och FS n:r

47—54, Handling rörande Bacchi Concurs. Bellman kan

ha hämtat motivet från äldre svensk dryckesvisa. Som
Ewert Wrangel först påpekat {Det Carolinska tidehvarf-

vets komiska diktning. Lund 1888, s. 103ff) kan en före-

bild ha varit Harald Oxes visa om Bacchi hovrätt (i Han-

selli: Samlade vitterhetsarbeten af svenska författarey del

XI, Uppsala 1868, s. 2f0.

Melodin till N:o 3

"Dryckesbalken"s melodi förekommer i Akn, s. 208, till-

sammans med Bellmans text. Den är annars okänd.

Hänvisningen i Win till en "Menuette en quatre" är

överstruken. Melodin har tidligare tryckts i StU III, s.

152. Kommentatorn Gunnar Jeanson har där delat an-

dra fjärdedelen i takt 7 i två åttondelar för textens skull,

en ändring som jag bibehåller.

S. 12: N:o 4y Bort med vett och sunda tankar -

Win I s. 80. Lsr 1, s. 45. Vs 175, s. 241. Vhw 1, s. 8.

AC 2, s. 190. Sdn 1, s. 52. (SU 5, s. 171).
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Dat.: Win.

Attr.: Lsr o. Vhw.

Varianter (bl. a. samtliga efter Lsr):

R. 4, Lsr, Sdn o. (AC): 'J^g med Backi bussar stankar

(wanckar)' (stänka, äldre form av stånka). — r. 8, Mor-

gon innan, AC o. Sdn: 'När i morgon'.

Lsr o. Sdn har repristecken såväl efter 4:e som 8:e vers.

Övr. hss saknar repristecken. Vs 175 har en starkt avvi-

kande version:

Bort förnuft och sunda tanckar

Adieuh farwäl min nycktra siähl

Jag med Bachi drängar wanckar

Tils jag super mig ihiäl!

Å! jag är så siuk och swager

Kära Bröder, ach! jag dör

Och i morgon innan dager

Ligger jag härutan för.

Ett par år senare sjöng Bellman visan "Bort med alla

svarta tankar", en visa som är "Alla dygdens älskarinnors

/ Och vår egen flickas skål" (StU XIII s. 123). Det är ba-

ra två i raden av flera visor med samma metriska form

och med inbördes alluderande förstarader: "Bort med
spel och andra nöjen" (en tobaksvisa — Win 3, s. 62),

"Bort med alla kärleks griller" (ibid., s. 218), "Bort med
pengar och Brewetter" (Win 5 s. 11). Den visa det här

gäller har den äldsta avskriften och den är kanske det

äldsta av "förstarads-syskonen" inom denna parodifamilj

som är en av 1700-talsvisans allra största. (Parodifamilj:

en grupp av visor som har sjungits till samma melodi).
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Melodin till N:o 4

"Bort med vett och sunda tankar" företräder en stor

grupp parodivisor, som är svår att avgränsa på grund av

deras enkla strofbyggnad. Problemet har redan tagits

upp i flera delar av denna utgåva (se III, s. 26ff^ VIII s.

222 och 229, X s. 183. XII s. 132 och XIII s. 166 och

197^ Vissa av de tidigare argumenten— inklusiva mina

egna— förefaller idag missvisande.

Den melodi på vilken "Bort med vett" bygger är san-

nolikt den till friarvisan "Klippingshandskar jag Er lo-

var", vars popularitet har dokumenterats av N. Dencker

i artikeln "Melodien till Klippingshandskar", i Budkav-

len 8:2, 1929, s. 52-66. Hänvisningskedjan i Win, som
omvittnar melodins stora spridning, har som styrande

timbres i första hand "Säg mig Damon sad' Lysandra"

^ "Sätt ej vänskap uti våda".

Underordnade denna korshänvisning är ett 30-tal an-

dra visor, bland vilka finns "Bort med vett och sunda

tankar" och "Adams skål i Paradiset" (n:o 20 i denna vo-

lym) . Det är även sannolikt att Wallens hänvisning "Ku-

len höst med regn och töckn" "Den som tänker till"

(felaktig timbre, antagligen "Den som längtar till att lä-

ra") med ett 10-tal underordnade vistexter (dock ingen

från denna volym) åsyftar samma melodi. Förbindelsen

mellan dessa två grupper ligger i den nära släktskapen

("förstarads-syskonskapet" jfr. textkommentaren häro-

van) mellan "Skönsta Iris ljumma hierta" i första grup-

pen och "Skönsta Iris sad Cleander" i den andra. Den får

även stöd i Denckers argument och i skillingtryck. Tim-

bresystemet i de andra relevanta handskrifterna visar lik-

nande mönster, men budskapet är inte helt entydigt.
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Själva melodin har man hittat i olika handskrifter från

1700-talet. Tidigast förekommer den som instrumental-

stycke, "Polonesse n:o 4" i Tammelanders Notbok

(1766) på Helsingfors UB ("Nuottikirja 1766", signum

Ms. mus. 68). Den används även som tema till en sats

med variationer i Anders Wesströms violinsonat från

1772 ("Polonese Suezeso", på MAB, signum W2/Sv-R).

Under timbren "Daphne lilla hade gifv^it herden si[n] ett

rendevous", står melodin i Cronholms Note-bok (LUB,

Wensters saml. Å 4, f 18v och £ 19r). I melodibilagan

har jag dock valt melodin från det av Carl Stenborg ar-

rangerade partituret till C. I. Hallmans Petis och Telée

(1779), där melodin används till en kor, "Bär Telée hvad

du har vunnit" (i 3:dje aktens 9:de scen). Sambandet

med Wallens stora parodigrupp bekräftas av melodin i

Carl Envallssons Colin och Babet, akt.l, scen 5, till tex-

ten "Ack! mitt caput hvad det lider", vars timbre är

"Vackra Jomfru, lilla vänsko" (jf Win 6:277, vars text

hänvisar till "Kulen höst", eller den andra parodigrup-

pen härovan).

En sekundär, men inte oviktig fråga, är hur visan har

utformats. I Lsr I står "Bort med vett" med tecknet :/:

efter versrad 4 och 8. Hos Wallen däremot står inga upp-

repningstecken. "Sätt ej vänskap uti våda" har hos Lis-

sander en utförligt utskriven melism på sista ordet plus

sistaradsupprepning:

Drick din täcka Cloris skå å å å å å ål;

Drick din täcka Cloris skål.

Någon liknande förlängning av denna vistyp förekom-

mer inte hos Win. Det är sannolikt att Lissanders upp-
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repningar utgör äkta, men eventuellt tillfälliga föredrags-

sätt, d.v.s. att förekomsten inte behöver betraktas som
integral eller som bevis på att här föreligger en helt an-

nan fredon än "Klippingshanskar". När det gäller ett nu-

tida framförande av visor i denna stora grupp, bör man
vara medveten om att 1760-talets vissångare ibland tog

sig rätt stora friheter med det melodiska materialet.

Till samma melodi sjunger man "Adams skål i Paradi-

set" (n:o 20 i denna volym). En annan melodi föreslås

för den grupp som representeras av "Från min Bacchus

till min flicka" (n:o 58 — se melodikommentaren till

denna visa) . För ytterligare en grupp av visor i denna vo-

lym som har identisk strofbyggnad,

n:o 67, "Hundra tusend daler äga"

n:o 132, "Hedda var Cupidos tärna"

n:o 133, "Hvad har du i pung och hjerta"

n:o 14 1, "Cloris är för syn och hjerta" och

n:o 190, "Skål hr. kunglig Registrator",

måste tills vidare framförandet byggas på lösare grunder.

Vi får beteckna dessa som visor som ''kan sjungas som

Klippingshandskar", d.v.s. ett rimhgt förslag hellre än en

identifikation. Mest känd bland Bellmans många dikter

till denna melodi är FS 20, "Mina björnar samlen eder".

S. 13: N:o 5, Skall nu min strupa afnykterhet lida

Wlnl,s.96.N\vN\.s.'^,

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.
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Samtliga varianter:

R. 9, stöpa, Vhw: 'söka. — r. 11, öden mig aldrig, Vhw:

*ödet mig imet'. — r. \2,jagså blöter dem, Vhw: som jag

blöter det.

Ordförklaringar:

R. 3, 'Skall jag alltid (behöva) törsta för att undgå skval-

ler'. — 5, står faly eg. 'är till salu . Drinkarens välbefin-

nande är liksom skörden beroende av vätska. — r. 8,

Fast. Här har nog ett tankeled hoppats över: 'Trots att

[jag redan lider av att]'. — cursen, växelkursen, växel-

myntets värde. Inflationen var mycket hög när visan

skrevs. — r. 9, stöpa... min lycka, skapa min lycka el.

framgång. — Hårdhet af öden, ung. 'oblida öden'. — r.

15, nitälskan, hängivenhet.

Melodin till N:o 5

Visan bygger på triodelen av en menuett av J.J. Laun,

som skrevs 1759 enligt tonsättarens egen anteckning (se

H. Nyblom, "Dans och dansmusik i Stockholm på

1760-talet", S:t Eriks Årsbok 1916, s. 174f0. Den popu-

lära menuetten återfinnes i samtida violinböcker (MAB,

okat. dansbok, serie 1:2677, s. 1, serie 1:2563, nr 20 och

KB, Anckarströms dansbok, menuet nr 1). Den uppträder

också som underlag för visdiktning. I Win finns en kors-

hänvisning mellan den här aktuella visan och "Skönsta

Florinda trastarna tala". Bellman kan ha använt sig av

den enkla herdevisan (som också uppträder med första-

raden "Skönsta herdinna trastarna talar"), men han kan

också ha diktat med utgångspunkt direkt i den ganska
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nyskrivna menuetten. Hans dryckesvisa har inget litte-

rärt samband med "Skönsta Florinda."

Några år senare, våren 1770, tillkom "Hör I Orphei

drängar" som skänkte melodin dess säkra plats i vislitte-

raturen fram till våra dagar. I Hallmans Petis och Telée

finner man en förenklad, konstlös variant av den popu-

lära melodin i partituret till arietten "Snart smulan av

min konst försvinner" (akt 2, scen 2). Trots Bellmansvi-

sornas popularitet hängde "Skönsta Florinda" länge kvar

som timbre för menuettmelodin. Det är till herdevisan

Envallsson ännu år 1 800 hänvisar vid arietten "Grymma
Prästinnor" i operetten Iphigenie den andra, tredje aktens

andra scen.

Till melodibilagan har jag valt melodivarianten från

epistelhandskriften Vf 38a (KB). Dess utskrift präglas av

en mängd småfel. Bl. a. har jag valt att omforma de sista

två takterna till en stilenlig kadens. Vilka rättelser och

ändringar som gjorts framgår av en jämförelse med
handskriftens originalutskrift:
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S. 14: N:o 6, När general-mönstring än går an

Win 1, s. 99. Åkn, s. 161. Bgm, s. 157. Eht, s. 235. DGr
3, s. 33. Vs 86:1, s. 9. (EU 1, s. 7 — efter Åkn via

Klemming.)

Dat.: Win.

Attr.: Bgm—Eht—DGr o. Åkn.

Attributionen är inte stark, jag bygger den på förekoms-

ten i två var för sig otillräckliga men av varandra obero-

ende attributionskällor, gruppen Bgm, Eht DGr och den

tidigare Åkn.

Avvikelser från huvudkällan:

Versdelningen varierar från hs till hs och är ofta inkon-

sekvent inom enskilda hss. Win skriver samman raderna

3—4, 7—8, 16—17 o. 18—19. Åkn skriver konsekvent

samman raderna parvis.

Trall-refrängen finns inte i Win. Den är markerad med
streck i Åkn, Bgm, Eht o. DGr, och den har här skrivits

ut efter Vs 86. Härifrån är också den varierade sista ver-

sen hämtad.

R. 2, BacchuSy Win: 'Bachi*. — r. 4, exercera, a har fallit

bort i Win (bortskuret). — r. 11, ich (så Åkn, Bgm, Eht,

DGr o. Vs 86), Win: ['du ] (enl. repristecken).
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Varianter:

Rubrik i Bgm: 'Supwisa

.

R. 1, general-mönstring än, Åkn: 'General mönstring nu ,

Bgm, DGr o. VS 86: 'General mönstringen . — r. 4,

lärt, Åkn, Bgm, Eht o. DGr: 'lärdt att'. — r. 5, stop, hss

utom Win: 'krus . — r. 14, had, Åkn: 'hade'. — r. 18,

vet, hss utom Win: 'tror'. — r. 22, tut mir, Åkn: 'macht

mir'; Vs 86: 'dass ist'.

Ordförklaringar:

R. 1, — r. 6, general-mönstring, rullan, Cassera: Mönst-

ringen var en periodiskt återkommande kontroll av

krigsmaktens tillstånd. Mot upprättade förteckningar,

rullor, kontrollerades att personal, hästar och materiel

fanns i föreskiven mängd och kondition. Generalmönst-

ring utfördes efter skapandet av Karl Xl:s indelningsverk

av kungen (här Bacchus) eller förordnad generalsperson.

Vid g. approberades (godkändes) duglig, respektive kas-

serade (avfördes) oduglig personal och materiel. Jfr även

nr 173 i denna volym. — r. 9 [o. 1 1] (ty): Supandet kan

du [jag] inte låta bli. — r. 12— 17; jfr 2: a Mosebok 16

till 17. — r. 20 o. 22 (ty): På den punkten har du rätt /

att vatten gör mig inte stark.

Melodin till N:o 6

Melodin har ännu ej kunnat spåras, och ingen hänvis-

ning ges i hss (Åkn har endast "Air: ..."). De egendomli-

ga refrängaktiga strofavslutningarna kunde leda tankarna

till någon tyskspråkig visa såsom "Ach Innsbruck muss

ich dich lassen", men Otto Holzapfel vid Deutsches

Volksliederarkiv som vänligt har granskat det tyska ma-
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terialet rapporterar att han inte kunnat finna någon text-

början eller refräng som liknar denna visas text.

S. 15: N:o 7, Hur lustigt är at varafet

Win 1, s. 161. Lsr 1, s. 108. Vhw 1, s. 13. Sdn 1, nr 162

(lakun).

Dat.: Win
Attr.: Lsr o. Vhw.

De tre sista bladen i Sdn 1 har rivits ut. De nio visor de

innehållit har fått sina förstarader överstrukna i registret.

Avvikelser från huvudkällan:

R. 10, hwartill, Win: 'war til'. De refrängavskiljande

tankstrecken är hämtade från Vhw.

Varianter:

Bortsett från interpunktionen är Vhw identisk med
Win. Lsr har en avvikande version i vilken varianter är

införda av Lissander. Sdn har följt Lsr att döma av regis-

trets förstarad. Lsr:

CMB Nr. 94 Min Nådig Fru

Hur liufligt är at wara fet

Och rosenröd samt full och het

Styfkjortel ha på Magen, alt wäl,

Och hes i andedragen, Ni förstår mig wäl.

Ack sälla stund när Adam gaf

Sin Ewa pitt och wandrings staf

At hon kund werlden öka, alt wäl,

Och wi i flockar spöka, ni förstår etc.
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Nu är jag född, men säg hwartill

Jo, at fa mage som en sill /grill/

Som hwalfisk /:Gallen:/ ständigt dricka, alt ...

Som Giöken /iStandaert:/
spy ock

^i^ka, ni ...

kunna

Men myntet ur min giömma flyr

Då jag af winet blifwer yr,

Stor sak blott jag kan wandra, alt ...

Med Bacchus och med andra, ni ...

Ty guld ej annat är än mull

Wår fyrk må gå, wi dimpa kull

Hej lustigt lät oss klunka, alt ...

Samt nu med glasen
^^^j^^^ _

gråta^ spy ock

Ordförklaringar:

R. 4, Styfkjortel, eg. utstående kjol, stärkt el. förstyvad

med en ställning av ståltråd och fiskben. — r. 6—8 syf-

tar på syndafallet och den följande fördrivningen ur

Edens lustgård. — r. 13, en Grilla en medlem av finans-

familjen Grill, t.ex. Klas Grill (d. 1767) el. Johan Abra-

ham Grill, båda delägare i det s.k. Växelkontoret som på

kontrakt med kronan hade ansvar för valutapolitiken

fram till 1765 och båda i tur och ordning direktörer för

Ostindiska kompaniet. — r. 14, Gallen, möjligen Karl

Galle, notarie vid Slottskansliet, död 1753. — r. 15,

Standerty troligen Hans Fredrik Standert, aktuarie vid

Slottskansliet, senare slottsfogde. Död 1764. Under för-

sta hälften av 1700-talet innehades Södra stadshuskälla-

ren och Storkällaren av ett par vinskänkar Standert. — r.

18, fyrk, urspr. ett mynt med värdet 1/6 öre, ej präglat
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sedan 1600-talet. Här i allm. betydelse, 'slant'. — r. 23,

Astrildy en nordisk kärleksgud, påhittad av Stiernhielm

för att skänka den nordiska mytologin en motsvarigher

till Eros/Cupido. Jfr förkl. till s. 160, r. 1.

Melodin till N:o 7

I Wlns avskrift anges melodin genom hänvisning till vi-

san "Farväl Paris ej ditt behag" som korsvis hänvisar till

"En man kom hem från stan och svor" (d.v.s. de båda vi-

sorna hänvisar till varandra). Till någon av dessa två hän-

visas man vid ett dussintal andra vistexter. Refrängen

"Allt väl / Ni förstån mig väl" binder visan samman med
flera visor av Olof von Dalin, bl. a. "Men I som är så täck

och fet" (VA VIII, s. 329). Refrängen är en översättning

från en fransk "refrain populaire": "Eh bien / vous m'en-

tendez bien", som förekommer i visan "Ou allez vous.

Monsieur TAbbé" {La Clé du CaveaUy nr. 644). Någon
melodisk utformning från 1760-talets Sverige har ännu

inte påträffats. Till musikbilagan har jag valt versionen

från partituret till Envallssons Kronofogdarne (1788),

första aktens femte scen: "När såg man några unga två"

med melodiangivelsen "Ni förstår mig väl" i librettot.

S. 16: N:o 8, Den som villgråta och intet vara gläder

Win 3, s. 91. Vhw 1, s. 25. (Steffen 1908 s. 138 — efter

Vhw).

Dat.:Wln.

Attr.: Vhw.
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Samtliga varianter:

R. 3, handen under kind, Vhw: 'hand under kinden .
—

r. 5, och, Vhw: med'. — r. 6, blader, Vhw: 'lager'. — r.

7, Gläde ... iätte, Vhw: 'gläder ... lättar'.

Ordförklaringar:

R. 4, David uti spader. Genom tiderna har spelkortens

figurkort stundom utförts som porträtt eller karikatyrer

eller på annat sätt tillskrivits individuella roller. Här re-

presenteras spader kung av kung David. — r. 6. Den
bild versen frammanar, den som "Gläde vårt hjerta", är

bilden av en vinkällarskylt (se titelbilden). — r. 8, solen i

månen förgömder. Av sammanhanget framgår att det ej

handlar om en solförmörkelse. Meningen torde vara att

solen ersatts av månen, det har blivit natt. Troligen har

rimmet styrt det vilseledande uttrycket. — r. 9, vädren

de stå, vindarna blåser inte. — r. 13, makan, maken. De-

klinationerna -e/-ar och -a/-or (timme, timmar — pen-

na, pennor) hade på Bellmans tid ännu ej fixerats i riks-

språket. De uppsvenska formerna på -a dominerar det

skönlitterära språket i allmänhet och Bellmans språk i

synnerhet.

Melodin till N:o 8

Korshänvisningen mellan denna visa och "Hurtigt Cam-
rater kom låtom oss dricka" i Win leder oss inte till nå-

gon känd melodi. Sistnämnda visa har åtta versrader

mot Bellmans sex, troligen därför att den andra melodi-

reprisen har upprepats i denna visa trots att hss inte an-

tyder detta.
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Det kan finnas ett samband mellan dessa visor och

"Granne du lefver och har så vackra kläder" som likale-

des saknar känd melodi. Se nedan s. 267.

S. 17: N:o 9, Harjag blott en trogen vän elV två

Win 3, s. 92. Lsr 1, s. 65.Vhw 1, s. 26. (FH, s. 19 — ef-

ter Lsr.)

Dat.: Win.

Attr.: Lsr o. Vhw.

Samtliga varianter:

R. 7, Åtta slags likörer, Vhw: alla slags — r. 10, Goda

vänneVy Lsr (FH): 'Glada vänner'.

Ordförklaringar:

R. 3, ducater, mynt av högt och säkert värde. De var av

guld och därför oberoende av växelkursens fluktuationer.

Under denna tid, då pappersmyntet angreps av svår in-

flation, fick d. ofta symbolisera den solida rikedomen,

(jfr StU XIII, s. 133jf).
— r. 5, renetter, äpplen. — r. 9,

löpare, lakejer.

Den parodifamilj visan ingår i omfattar inte mindre

än tjugofyra kända visor, de äldsta i avskrift från 1765

och den yngsta en skål för Gustaf III den 30 maj 1771,

då han för första gången som kung höll sitt intåg i

Stockholm efter den Frankrikeresa han anträtt som
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kronprins ("Käre Bröder, / Drickom Gustafs skål", StU

VII s. 8 men författad av S.O. Tilas enl. Lissanders an-

teckning). Tjugo av dem ingår i Wallens Samling af
Swenska Wisor, där de uppträder spridda från l:a till

13:e volymen, tolv i de två återfunna delarna av Lissan-

ders vissamling. Få har funnit vägen till andra samlare

— endast en uppträder t.ex. i den delvis samtida, rika

samlingen Hjm ("Käre Bröder klart och ljufligt win").

Det stora flertalet av dessa visor är hyllningsvisor (i ett

par fall ironiskt satiriska), ofta utformade som skålvisor.

Detta jämte den pregnanta melodiken, som fanfarlikt

domineras av tonikans treklang och som slutar på tersen,

har de gemensamt med en annan parodifamilj, den till

vilken t.ex. hyllningen av Wallen, "Lät oss alla glasen

tömma / för en ärad Samuel" hör (StU VIII s. 72. Hit

hör även FS n:o 37 — om denna parodifamilj, se StU

XIII, s. 242ff). Det förekommer en hyllning till Kvin-

nan, "Täcka flockar, tänk ehr skönhets prackt", en hyll-

ning till en nybliven viceamiral, "Gubben Jonas / Ängs-

lig matt och siuk", (StU VIII, s. 41), en hyllning till en

framstående samlare av supvisor, "Höjer Höjers / Höjer

Höjers opp" etc. Höjers hörde till kretsen runt Lissander

och Wallen och visornas koncentration till dessas sam-

lingar ger hela parodifamiljen en sluten sällskapsprägel.

Endast tre av dessa visor har av Lissander tillskrivits

Bellman, de som ingår i denna samling (förutom rubri-

cerade visa n:o 39, "Kära Bröder, Drickom Mosis skål"

och n:o 56, "Mina Dagar / Hafva sitt besvär"). Ytterliga-

re tre kan tillskrivas honom på andra grunder, "Käre

Bröder, klart och Hufligt vin" (StU XII, s. 63), den äldsta

av alla dessa visor, "Kära Bröder! Drickom Wålbergs skål"

(StU VIII, s. 31) och den ovan nämnda "Gubben Jo-
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nas". Att kungaskålen "Käre Bröder, / Drickom Gustafs

skål" är av Tilas får vi godta på Lissanders ord. En annan

av visorna, "Wärden bjuder / Oss att dricka om", har

han försett med signaturen "F". En svag medlem av fa-

miljen, "Fan besitta / prästen som här står" (Win 7, s.

52) är en kommentar till Wallens egenhändiga titelteck-

ning i volym 1 (en knäfallande, sniken präst som regeras

av djävulen) och är väl troligen ett bidrag av Wallen

själv.

Melodin till N:o 9

Visorna i denna stora men slutna parodifamilj har sjung-

its till en marsch eller, som det står, ett valthornsstycke

som i sin helhet är noterat i hs Åkn över den visa Win
här hänvisar till (Åkn, s. 137). Denna visa är upptagen i

StU XII (s. 63), och i musikkommentaren (s. 131) har

Stellan-Mörner återgivit Åkn-melodin (efter Klemming).

Han menar att "den speciella rytmen i musiken och dik-

tens längd och ovanliga mönster gör det omöjligt att sä-

kert fastställa, hur texten varit inpassad i notbilden. [...]

man får nog räkna med att vissa rytmiska figurer dessut-

om utfördes enbart på valthorn". Tvärtom, bortsett från

minimala avvikelser passar alla Bellmans texter till denna

melodi ytterst väl in i dess mönster— utan hjälp av valt-

hornsfigurer. Hur Åkn:s notering härvid skulle tolkas

(skrivaren använder en originell men ej felaktig "dal seg-

no"-teknik) visade redan J. A. Josephsson i musiken till

CM Bellmans Skrifter, (Sthlm 1881), s. 283, och hans

tolkning har följts av Jeanson i StU III o. VII i vars mu-
sikbilaga melodin återges till texterna "Käre Bröder,

Drickom Mosis skål" resp. "Käre Bröder drickom Gus-
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tafs skål". Josephsons melodivariant kan däremot inte

anses autentisk. Jämfört med Åkn avviker han i takt 1

8

och 22 med en sentida tolkning av denna fredon. Melo-

divarianten i detta bands melodibilaga bygger på Åkn:s

ursprungliga utformning, vars äkthet bekräftas av en va-

riant i Cronholms Note-bok, £ 56v (tablatur) och £ 57r

(vanlig notskrift), med timbren ""Kiäre Bröder". I melo-

dibilagans variant förekommer justeringar för textens

skull i takt 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17 och 18. Men alla utgår

från en enkel ändring i rytmen: andra slaget i dessa tak-

ter—hos Åkn en fjärdedel—har delats upp på två åtton-

delar.

"Har jag blott en trogen vän ell' två" har en längre

text än övriga medlemmar i parodifamiljen; det rör sig

om en repris av melodins sista elva takter.

Den briljanta lilla marschens proveniens har inte spå-

rats.

S. 18: N:o 10y Flicka tag buteljen hit

Win 3, s. 128. W, s. 107. Vhw 1, s. 23 o. s. 3. (EU 1, s.

38 — efter W.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Avvikelse från huvudkällan:

S. 2 r. 13, Fuhrman (såW o. Vhw), Win: 'Duhrman

.

Varianter:

S. 18 r. 18, uti, W: till'.
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S. 19 r. 1, dock W: 'Drick'. — r. 14, W: min butelje

han mig iisar, Vhw: hon mig vist hsar. — r. 21,

ikully Vhw: omkull*.

S. 20 r. 8, miggerna, W: mig arme'. — r. 12, Souveraint

mitt husy W: *Skull han i vårt hus'. — r. 17—24. Vhw
inleder första delen av sin samling Visor ... af... Bellman

på s. 3 med denna strof lösbruten men antecknar: "Det-

ta är sista versen som hör till N- 20", d.v.s. det övriga av

visan. — r. 22, W: 'Jag är nöjd, Boutelje bida, Vhw
nögd Bouteillen lida

.

Ordförklaringar:

S. 18 r. 8, avisan, tidningen. — r. 9 gammaltfranskt, un-

derförstått: vin. — r. 19—21: min skaldemö vindlägger

sig om, och nöjer sig gärna med, att hedra och upphöja

dig.

S. 19 r. 1, Clio, skaldemön, en av de nio muserna

(konsternas gudinnor), närmare bestämt hävdateckning-

ens sångmö. — r. 10: galla (gala), prakt. r. 14, lisar,

hugsvalar, tröstar. — r. 18, öden, lyckans växlingar.

S. 20 r. 3, brännvins-bröd, tilltugg. — r. 6, en ting tillba-

ka, 'ännu en sak'. — r. 10, lovera, 'svängas' (eg. sjötekn.:

lova, vända genom vinden). — r. 11, Astrild, se s. 15 r.

23. — r. 13, Fuhrman, se s. 143f— r. 16, -marod, ma-

rodör, plundrare. — r. 22, buteljer bida, vänta på (flera)

buteljer. — r. 23: Jag vill hedra Bacchus.

Denna förnöjsamhetsvisa hör, liksom flera av Bell-

mans tidigaste dryckesvisor, t. ex. FS n:o 15, till situa-

tionsvisans traditionella typ. De allra enklaste stannar
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vid att beskriva dryckesritualen (jfr n:o 12 nedan), men
Bellman låter oss ofta följa den drickandes personlighets-

förändring från beklämd nykterhet till euforiskt rus

(som här) och ibland längre, till illamående och med-

vetslöshet. Mästerverket i genren är förstås den c: a fem

år yngre "Ack du min Moder", FE n:o 23 som börjar i

och framförallt uppehåller sig vid abstinensens svarta

preludium.

Melodin till N:o 10

Melodin är okänd, varken Win (Vhw) eller W har läm-

nat någon hänvisning. Visan har cirkulerat som skilling-

tryck (se Jersild 1975 s. 192), likaledes utan varje uppgift

om melodin.

S. 21: N:o Hy Bacchus det var en giljare håld

Win 3, s. 240. Vhw 1, s. 28. (Steffen 1908, s. 140 — ef-

ter Vhw.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Avvikelser från huvudkällan:

I Win är omkvädena fullt utskrivna endast i första och

sista strofen, i övrigt (liksom i Vhw) endast antydda.

S. 21 r. 4 (eic.) , Alratorstigsta, Win: aldratårstiga

.

S. 22 r. 11, Rehn^ namnet kursiverat här.

Samtliga varianter:

S. 21 r. 1, det var en giljare^ Vhw: 'han var en kypare'. —
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r. 4 (etc), Alratorstigsta vän^ Vhw: 'allrakiärestan min.

— r. 15, Fuhrman och Holmbergs Vhw: ' Röslein och

Huner'.

S. 22 r. 9, meriy Vhw: 'gräl'. — r. 11, älska vår Rehn,

Vhw: 'biuda fahr väl'.

Ordförklaringar:

S. 2\ T. \y en giljare bäld, en stådig friare. — r. 15, Fuhr-

man och Holmbergs se nedan. — Belzebub (bibi.), de ore-

na andarnas furste, ofta synonymt med djävulen.

S 22 r. 1, tro-män (Konungens tromän), personer av hög

rang i rikets tjänst. — r. 3, tappen^ tunntappen, se s.

328. — r. 11, Rehny se nedan.

Detta är såvitt vi vet Bellmans första balladpastich (se

melodikommentaren och kommentaren till n:o 66), i

något som ser ut att vara en till Bacchushyllande dryck-

esvisa förklädd bordsvisa, en skålvisa för värden. Fuhr-

man och Holmberg som nämns i fjärde strofen är inte

närvarande — lika litet som Belzebubs mor. De om-
nämns som Bacchi husvärdar i sin egenskap av vinhand-

lare och vinskänkar. (Betr. Fuhrman, se nedan, s. 143 f.

Johan Holmberg innehade källaren Freden, nuv. Den
Gyldene Freden, mellan 1749 och 1773.) Rhen, det kan

röra sig om endera av bröderna Carl eller Jöran, skulle

visserligen i sin egenskap av framstående bryggeri- och

bränneriidkare också kunna höra till Bacchi underordna-

de följe, men hans uppträdande i sista strofen, och i
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jämnbredd med Bacchus, gör det troligare att han är den

värd som prisas. Bellman umgicks troligen med bröder-

na Rehn. Ett år efter denna visas tillkomst skrev han en

vacker och gripande dikt "Öfver Handelsmannen och

Bryggaren Herr Carl Rehns lilla Sons CARL CARLS-
SON REHNS död, som timade den 2 Maj 1767" (pu-

blicerad av Byström i StU VIII, s. 52, se hans kommen-
tar, s.6lf).

Völschows varianter är belysande för hans verksam-

het. Hans samling tillkom under senare hälften av 1780-

talet, och repertoaren ftån tiden ftam till 1772 har han

skrivit av ur Win. Varianterna här har till syfte att aktua-

lisera och generalisera visan, utmärkande drag i den fliti-

ge Völschows verksamhet. Fuhrman och Holmberg var

längesedan döda vid avskriftstillfället, och de ersattes

därför med två levande och någorlunda likvärdiga vin-

skänkar, Röslein och Hiiner på källaren Castenhoff resp.

Börskällaren vid Stortorget. Bordsvisan till en namngi-

ven värd har han generaliserat genom att byta ut namnet

mot ett farväl, på så vis har den kunnat återanvändas i

nya sällskap.

Melodin till N:o 1

1

Bellman har inte samlat aktivt på folkvisematerial; han

använder i första hand sällskapsvisor som sedan länge

hade flyttats över till bordsvisornas gebiet. Så är fallet

med denna sång, som enligt Win bygger på melodin till

"Herr Axel han var...", "Herr Peder och liten Christin",

eller enligt Åkn, på melodin tiU"Liten Kerstin och herr

Peder de sutto öfver bord". Den formelartade början av-
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slöjar inte visans konstruktion, men det gör däremot det

dubbla omkvädet:

"Den älskog vele vi berömma"...

"Allrakärestan min, jag kan eder aldrig förglömma."

Det är också genom denna karakteristiska refräng som
man kan skilja mellan denna vistyp och "Hönsgummans

visa", vars typ representeras av n:o 123 i denna volym.

Till följd av frihetstidens nedlåtande attityd gentemot

folkvisornas vacklande meter och föråldrade språk, hade

denna vistyp vid mitten av 1700-talet förvanskats i en

mängd parodiska tillfällesdikter, inte minst av Dalin, allt

ifrån den förment allvarliga: "Stolts Agnes hon satt uti

höganlofts bur", till den burleska: "Det kliar i magen,

jag har apetit, / En måltid vele vi anställa". Den unge

Bellman spelar vidare på denna sträng. I Akn förekom-

mer en avskrift av melodin till "Herr Bacchus han är en

riddare båld", n:o 66 i denna volym (se nedan, s. 177f)
En rytmisk förskjutning har ägt rum, och melodins äkt-

het eller användbarhet har ifrågasatts (se StU VII, s. 202
f och X, s. 185 f). Utan nämnvärt svårighet går det dock

att återställa melodins rytm: förskjutningen börjar i takt

4 och fortsätter konsekvent över taktstrecken fram till

näst sista takten, där skrivaren har gjort en justering för

att kadensen inte skall se helt galen ut. Den återställda

versionen har tryckts i musikbilagan, där den inledande

upptakten inom parentes visar hur den tredje och följan-

de strofer liksom n:o 66 skall sjungas.

|)^^ j I j j J I

^
r
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Åkn:s melodiuppteckning över texten till "Herr Bacchus han är

en riddare båld"

S. 23: N:o 12, Uppå detta buller-falt

Win 3, s. 248, Vhw 1, s. 29. (VU 1, s. 6.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Avvikelser från huvudkällan:

S. 23 r. 8— 11, Win: 'sina fläsk = ' (motsvarande passage

i övr. strofer följer Win, se nedan). — r. 21, verld (så

Vhw) Win: wärd'.

S. 24 r. 9, verldens, Win (o. Vhw): wärdens ,
konjektur

— se nedan.

Samtliga varianter:

S. 23 r. \1, flaskor, Vhw: 'flaskor vin. — (r. 12— 13,

VU: 'sina flaskor vin och så nicka, /. Svindla, ragla,

hicka', red.:s ingrepp). — r. 19, Oskuld afiind, Vhw:
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afund, oskuld'. — r. 20, Mina ...flaskor, Vhw: 'Min ...

flaska

.

S. 24 r. 1 då, Vhw: 'du. — r. 8, öden, Vhw: 'korckar.

Ordförklaringar:

S. 23 r. 5, rusta, 'leva om'. — r. 12, svimla, få svindel, bli

yr. — r. 19: 'avunden har redan fördömt oskulden'.

S. 24 r. 4, bråka, bryta sönder, knäcka (jfr 'rådbråka'). —
r. 8: (ung.:) 'mina motgångar jagar jag på flykten'. På r.

10 torde öde ha en för oss normal betydelse, 'bestämmel-
>

se

.

Raderna 8—-1 1 på s. 23 har här skrivits ut med FS

n:o 10, "Supa klockan öfver tolf" i originalupplagan från

1791 som formellt mönster. Melodin genererade flera

Bellmansvisor fram till omkr. 1770 men inte därefter,

och det är möjligt att den form som presenterades 1791

motsvarar det sätt på vilket dessa visor i regel sjöngs un-

der senare delen av 1760-talet. Vissamlarna var ekono-

miska när det gällde att skriva ut refränger, trallar och re-

priser, och någon lika entydig utskrift som den i sång n:o

10 har vi inte i det någorlunda samtida materialet. Wal-

lens skrivning, "sina fläsk =" resp. "mina fla =" kan lika

väl stå för en fyrfaldig upprepning som för något annat.

Win har med all sannolikhet begått samma fel i fjärde

som i andra strofen, en förväxling av orden värld, -en /

värd, -en. Som framgår ovan har Völschow rättat felet på
första stället, men ej på det andra, där det förrädiskt an-

sluter sig till tackskålens standardformulering. Det är

knappast någon tvekan om att en skål som samtidigt
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omfattar tiden och ödet adresseras till världen och inte

värden.

Det här är en visa som ännu konsekventare än "Flicka

tag buteljen hit" (n:o 9 ovan) skildrar drinkarens person-

lighetsförvandling under stigande rus. Visjagets livssyn

ljusnar under dess inflytande och Bellman låter honom
till slut dricka "hela världens skål" som en annan Mo-
vitz.

Melodin till N:o 12

Den gamla franska "Röda havs-visan" ("Quand la mer

Rouge apparut" från första hälften av 1600-talet, La Clé

du Caveau n:o 355) var väl etablerad i Sverige innan

Bellman valde dess melodi till ett antal bacchanaliska vi-

sor. Som Jeanson antyder i sin musikkommentar till FS

n:o 10 (StU II, s. 74jf}y fmns det skäl att anta att visme-

lodin på Bellmans tid hade försvenskats så att dess första

åtta takter mer liknade den svenska dansleken "Viljen I

veta och viljen I förstå" än början av den ursprungliga

franska melodin. Den försvenskade melodin har levt

kvar från Dalins tid ("Kom min vän och sätt Er ner", VA
3, s. 25) åtminstone fram till 1890-talet (Fredin, Got-

landstoner, mel. n:o 117).

Hur visan utformats på 1760-talet är inte klarlagt, och

som ovan påpekas är versionen från FS 1791 den mest

samtida vi har tillgång till, och den har valts till musikbi-

lagan. Möjligen är den autentisk, men särskilt stabil har

denna vismelodi inte varit, det framgår av en jämförelse

mellan olika visor inom parodifamiljen. Av Bellman är,

förutom FS n:o 10 och den här aktuella visan, " En gång

på en helig dag" (StU XIII, s. 82), "Lefvom uti nögda
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dar" (ibid., s. 103) "Lät min Malin vara stygg" (n:o 134

nedan) och kanske "Lät den stora världens brak" (n:o

189 nedan).

Melodin, lånad från FS 1791, har för anpassningens

skull detaljändrats i takt 10.

S. 25: N:o 13, Ack! hadejag tusende daler

Win 3, s. 282. Vhw 1, s. 32. (Steffen 1908 — efter

Vhw.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

En variant:

R. 8, / hjertat nu bor, Vhw: 'mit hierta betar .

Ordförklaringar:

R. 2, Daler, huvudmyntet fram till 1777 års myntrealisa-

tion. Beträffande mynträkningen före 1777, se StU XIII,

s. 133jf.
— r. 6, pipa, flöjt. — r. 7, skarpa, hårda. — r. 9,

punschen..., den dracks normalt rykande varm. — r. 10, /

Chor, tillsammans (eg. 'i kör ).

Melodin till N:o 13

Win har en korshänvisning mellan "Ack! hade jag tusen-

de daler" och "Piff paff puff med Bomber, Canoner" vil-

ket avser den 9-radiga utformning av sistnämnda visa

som återges i StU XIII, komm., s. 132. Denna version är

strukturellt skild från den ev. senare version som tagits
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upp i StU XIII, på s. 72. Detta diskuteras i samband

med n:o 183, "Tänk huru Bacchus han skrattar" — se

nedan, s. 371/
"Ack! hade jag tusende daler" kan ha utformats som

en marsch, men hssrs hänvisningar har hittills inte lett

fram till någon konkret melodi. Både "Höger om, vän-

ster sväng, klinga" och "Här komma nu Bacchi drago-

ner" (n:o 25 resp. 147 i denna volym) har med säkerhet

haft samma melodi.

S. 26: N:o l4yT'ömmom då glasetiy friskt slå dem i

Win 5, s. 337 Vhw 1, s. 33. Sdn 2, s. 73. (VU 1 s. 8.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Avvikelser från huvudkällan:

S. 26 r. 1, Tömmom dä (så Vhw o. Sdn), Win: 'Drickom

då'. -— demy Win: 'dåm'. — r. 11, hjertligty Win: 'hjert-

lig-

Samtliga varianter:

S. 26 r. \y friskt slå dem /, Vhw: 'slå åter friskt i'. — r. 2,

värdeny Vhw: Vår värd'. — r. 4, Runk runky Vhw o Sdn

som i följande strofer. — r. 5 etc, lustigUy Vhw: 'lustigt'.

— r. 6, flickornasy Vhw: 'flickors'. — r. 7, Vhw: 'Kom-

men och drick den med rågadt mål'. — r. 8, klunk

klunky Sdn: 'Sipperi sipp'. — r. 11, hjertligt, Vhw: 'dug-

tigt'. — r. 16—20, strof fyra saknas i Sdn.

S. 27 r. 4, Vhw: 'körn på dörn för den och den'. — r. 6,

droppan drick, Vhw: 'supen sup'. — duy Sdn: 'da.
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VU (och EU) har tagit upp Vhw:s varianter. VU:s

textredaktör har strukit sista strofen och antecknat "för

plump" i marginalen — den saknas därför i de tidigare

trycken. Utan stöd i Vhw har VU:s textansvarige ersatt

de refränghknande radinledningarna Klunk klunk ... /

Runk runk... resp. Runkelirunk... med "Ping pang... /

Klingeli klang...'. Även denna korruption har följt med
till EU.

Ordförklaring:

S. 26 r. 4, gutår Urspr. en välgångsönskan: Gott år ('ett

gott kommande år' eller 'god skörd'). I 60-talsavskrifter-

na uppträder uttrycket oftast i formen god tär. Denna
folketymologiska ombildning visar att uttrycket vid den-

na tid har fått betydelsen 'skål'. — r. 18, bischojf, dryck

tillredd av rödvin, socker och pomerans. Se närmare StU

VI s. 39.

Melodin till N:o 14

Samtida hss har ingen melodiangivelse. En melodi till

texten förekommer i Par Bricoles hs n:o 125. Melodier-

na i denna hs är dock sena och kan inte bedömas som
autentiska.

S. 28: N:o 15, Villjag lefva skalljag dricka

Win 3, s. 344. Vhw 1, s. 36 (l:a strofen + 2:a trion). Sdn

2, s. 74. (EU 1 s. 88— efter Sdn.)

Dat.: Win.



72 Kommentar

Attr.: Vhw.

Avvikelser från huvudkällan:

S. 28 r. 7, / bäljen, 'i' överhoppat i Win. — r. 12, passe-

pied (så Sdn), Win: pas de pied' (Vhw: pas pied').

Samdiga varianter:

Vhw:s förkortning— se ovan.

S. 28 r. 1, skally Vhw: 'måst'. — r. 7, öl i bäljen^ Vhw:

'Pounche i bälgen', Sdn: Vin på bälgen'. — r. 11, Sdn:

'Glaset i handen kling klang klang . — r. 16, evigty Sdn:

'enigt'. — r. 19, tumlar, Sdn: 'ligger'.

S. 29 r. 3, såy Sdn: 'nu', — r. 5, Pussig min, Sdn: 'Vin

och kärlek'. — r. 11, stop, Sdn: 'glas'. — r. 12, lofua,

Vhw: 'lefva. — r. 13, Vhw: 'Sedan Bouteillen vj afskied

gie'. — r. 19; Vhw har en pausmarkering (långt streck)

efter skåda. Möjligen en skålpaus.

Ordförklaringar:

S. 28 r. 7, bälgen, magen (Sdn eller dess förlaga har möj-

ligen betydelsen vinlägel). — \2, passepied, graciös äldre

fransk dans i tretakt (förekommer i den instrumentala

sviten hos t.ex. J.S. Bach o. Couperin). — 15, legio,

många (Markus 5:9: "Legio är mitt namn: förty wi äro

månge". Jfr FE n:o 1). — 17, stå skotten, stå för skotten,

d.v.s. suparna. — 19, sin grop, sin grav (jfr r. 4).

S. 29 r. 12, blott när solen vi se, först när solen går upp.

Trio är beteckningen på den mer eller mindre fristående

mellandelen i en dansmelodi t.ex. en menuett. Den kon-
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trastrerar vanligen mot huvudavsnittet genom ett lugna-

re tempo och genom att tonarten är en annan. Namnet
härstammar från 1600-talets franska balettsvit (Lully),

där delen uppträder som alternativ mellansats skriven för

tre blåsinstrument. I 1700-talets litteratur, i samman-

hang som detta, rör det sigt om ett rent formbegrepp.

Melodin till N:o 15

Hss saknar melodihänvisningar— melodin är okänd.

S. 30: N:o 16y Knäpp upp bäd rock och väst

Win 3, s. 349. Vhw 1, s. 38. (VU 1, s. 10.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Samtliga varianter:

S. 30 r. 3, ur, Vhw: ut'. — r. 12, Ack Vhw: 'Och'. — r.

14, Vhw: tag utaf fingret bort en sexörs Diamant'. — r.

16, hull, Vhw: 'guld'. — r. 21, Himmel tack, Vhw:
'himmlen vare tack'.

S. 31 r. 9, vår, Vhw: 'sin'.

Ordförklaringar:

S. 30 r. 7 halfstop, dryckesmått rymmande 0,65 1. — r.

14, sexörs diamant. Avser uttrycket en diamantvikt, bör

ett öre motsvara 1/8 kölnisk mark (den viktenhet ädel-

stenar vägdes i) och en sexörs diamant skulle väga drygt
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arton karat. Troligare är väl att uttrycket avser penning-

värdet och betecknar ett billigt strasssmycke. Enligt en

samtida visa ("Piff, paff, puff med bomber canoner",

StU XIII, s. 72) kunde man få en halv sup för sex öre sil-

vermynt. — r. 17, finkeljockum, dåligt renat brännvin.

— 19, -marodeTy plundrare.

S. 31 r. 3, pomeranseknopp, omogen, liten pomerans-

frukt. Sockertopp, vin och p., det handlar här om ingre-

dienserna till en bål. — r. 5, /m, se nedan.

Iris och Cloris. Utmärkande för dryckesvisans genre är en

hög grad av generalisering. Individuella är framförallt

namn på besjungna källarmästare och vinkällare samt

namnen på värdfolket i de dryckesvisor som samtidigt är

skålvisor. Även dessa namn kan ofta bytas ut, värdnam-

nen t.o.m. mot ett neutralt N.N (se kommentarerna till

n:o 11 och 172.) Den ena orsaken till att bevarade

dryckesvisor är generellt utformade är att de som över-

levt p. gr. a. samlares intresse huvudsakligen är sådana

som kunnat återanvändas i nya miljöer och samman-

hang. Den andra orsaken är genrens långt gångna forma-

lisering litterärt och musikaliskt, dess beroende av fasta

mönster. Dryckesvisan i gemen var en hantverksprodukt

av lika enkelt slag som de egenhändiga visor som i senare

tid delats ut på stencil till firmafesternas deltagare.

Till visornas stående rekvisita hör de kvinnotyper som
uppträder i skiftande roller. Två namn, lånade från roko-

kons pastorala lyrik, dominerar, och de står för var sin av

de två stereotypa kvinnoroller som (värdinnans oräknad)

dominerar dessa visor.

Iris är vanligen den uppvaktade. Hon kan vara före-
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målet för en hövisk skål (för någon närvarande eller för

kvinnan i allmänhet) och hon kan vara föremålet för den

olyckliga kärlek man vill dränka i vin.

Cloris uppträder ofta i par med Bacchus. Namnet står

i regel för den lättillgängliga, vare sig hon är fysiskt när-

varande som glädjeflicka eller är föremålet för dryckes-

brödernas sexualfantasier.

Melodin till N:o 16

Hänvisningarna i Win och Vhw till "Beau masque com-

ment vous va' leder till Bellmansvisan "Du Ijufv^a Carna-

val" (StU XIII) och de andra samtida ungdomsvisor som
melodiskt knyter an till denna visa, exempelvis "Ma foi

jag futtigt mår" (se musikkommentaren i band XIII, s.

42 f). Melodin är en kontradans som kallats för "Prints

Gustaf" enligt hänvisningen i DIG 1:7 n:o 275, och den

är utskriven i sin helhet över visan "Du liufva Carnaval"

i Åkn, s. 165. Melodin i musikbilagan är baserad på den-

na utskrift. En fjärdedelspaus har lagts in i takt 8 och

helnoten i takt 16 har ändrats till en punkterad halvnot i

enlighet med vanlig praxis.

S. 32: N:o 77, Achl Hvad bättre kära vän

Win 3, s. 355 o. s. 361 (strof 4). DIG 1:4, nr 53. Lsr 1, s.

68. CBB 1, s, 154. Hjm 2, s. 355. Vhw 1, s. 40. Sdn 1,

s. 19. (EU 1, S.24— efter Hjm.)

Dat.: Win.

Attr.: Lsr.

Avvikelser från huvudkällan:
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Textrepriserna är inkonselcv^ent utsatta i Win och övriga

samtida källor utom Lsr, vars reprismarkeringar följts.

En medlem av samma parodifamilj är n:o 30 nedan

("Bacchus du som tröst mig ger"). Denna saknar de kor-

ta textrepriserna, och en jämförelse visar att repriserna

efter vers 3 o. 7 i varje strof är givna av den musikaliska

formen.

S. 32 r. 29—21 , Tar i korken, Win: tag i korken'.

S. 33 r. 1, pinar, Win: 'pinas'. — r. 1 1— 12: Vi sku skri-

ka, Win: 'hwj sku skrika. — r. 16, Klunka pä (så Lsr,

Hjm, Vhw o. Sdn), Win (DIG o. CBB): 'lät oss ga . I

Win är "klunka på" med Völschows hand skrivet som

ett alternativ ovanför textraden.

Varianter:

S. 32 r. 3, och vacker, DIG: 'af vacker'. — r. 6—7, Lsr o.

Sdn har motsvarande verser ur strof 2. — r. 14, tidens,

Hjm (o. Vhw): 'werldsens'. — r. 14— 15, Lsr o. Sdn har

motsvarande verser ur strof L — r. 15, Vi sku, DIG o.

Hjm: 'Du skair. — r. 18, redlig, DIG: 'ärlig'. — r. 19,

Kråmar, Lsr o. Hjm: 'Krummar'.

S. 33 r. 4, full och svag, DIG: 'tappra tag' (jfr CBB ned-

an). — r. 5, då, Lsr: 'nu'. — r. 8, Skrik en hvar, DIG:

'wara snar'; Hjm: 'stryk en hvar'.

CBB har i de fyra första stroferna en starkt avvikande

version som citeras med hänsyn till avskriftens ålder.

Samma hand som fört in den har daterat s. 165 i visbo-

ken: "Ups: d: 19 Julii 67".

Ack hvad bätre kära vän

än et glas utaf sin flicka



Kommentar 77

Vill du dricka vill du dricka //

Drick ja men
muntra miner röda kinder

utan sorg och hinder

sku vi dricka //: Drick ja men

Oro från vårt lag skall fly

Backus fägna gom och strupa

vi ska supa ://:

Jngen ting skall oss nu bry

Glömmom bort all tidens fara

Lät oss glada vara

Vi ska supa ./. ingen ting skall

nu oss bry.

Hvar en ärlig man i Lag

vender sig som fogell Storken

Tar i Korken ///: Tapra Tag

Dricker ofta hurtigt rustar

Tumlar sen och pustar

Tar i korken /// Tappra Tag.

Raisonerar du då kar

och vill detta laget bryta

skall dig tryta /// sälla dar

Tankan skall du fritt få skicka

till din vackra flicka

Men vi dricka /// nu en skål för

en och hvar.

Melodin till n:o 17

Hänvisningen i Win till "Tendre Echo" leder fram till en

melodi som i första hand bevarats i defekt skick i Tam-
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melanders notbok, eller Nuottikirja 1766 (Helsingfors

UB). Utskriften i denna notbok saknar melodins takt 4

och 16, men den går att rekonstruera på ett tillfredsstäl-

lande sätt. "La tendre Echo" förekommer även i Salomon

Eklins Contradansbok, (Landsbiblioteket i Växjö). Där

finner m.an både de hos Tammelander saknade takterna

och en markering av styckets "eko-effekt" (vid melodins

kadensupprepningar, takt 9-10 och 19-20, står "Piano").

Melodin från Eklins dansbok har tagits med i melodibi-

lagan, med en rytmisk rättelse i takt 16 och 17 i enlighet

med kontradansens takt 6 och 7. Fjärdedelen a^ i början

på takt 9 står som i hs, men bör rimligen ändras till e^,

jfr oktaverna i början av takt 17 och 19.

S. 34: N:o 18, Hur'plär väl en torstig göra

Win 3, s. 362. Vhw 1, s. 42. (VU 1, s. 12.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Samtliga varianter:

R. 17, rör, Vhw: 'rördt'. — r. 20, Vhw: 'ut på dörren par

om par'. — r. 2\, fikas, Vhw: 'fika. — r. 23, Vhw: 'se-

dan sku vj oss förlika. (VU-redaktionen har med ut-

gångspunkt i stavelseantalet i denna korrupta Vhw-rad

på eget bevåg byggt ut motsvarande vers i föregående

strofer: 'Trumfar, rifs med sina naglar,' och 'Drick, elF

skall du genast springa .)
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Ordförklaringar:

R. 3, torkar den vid öra, örfilar upp den. — r. 5, bort-

kiknar. tappar andan. — r. 7, Trumfar, slår i bordet. —
r. 14, Werda, vem där. — r. 2\, fikas, tävla.

Melodin till N:o 18

Melodin till denna visa är okänd; ingen av avskrifterna

har någon hänvisning. Strukturen tyder på, att de unge-

fär samtida sångerna "Kom sku vi till torget vandra"

(StU XIII, s. 250 f ) och "Att Marcolphus varit trogen"

(n:o 145 i denna volym) har föredragits till samma me-

lodi.

S. 35: N:o 19, Skälm vare den mannen, rättful och fa-

tal

Win 3, s. 378. Åkn, s. 97 — stroferna 6 t.o.m. 11. Vhw
1, s. 48. (CU 3, s. 412— efter Åkn via Ramberg.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Avvikelser från huvudkällan:

Win har genomgående tvåradiga strofer utan repristeck-

en och utan trall. Strofformen har här rekonstruerats

med ledning av den musikaliska struktur melodiangivel-

sen ger vid handen (se melodikommentaren nedan).

Förkortningen av stroferna 2 t.o.m. 1 1 har hämtats från

Åkn.

S. 35 r. 8 etc, väcktarne, Win: 'Wäcktrarne'.

S. 36 r. 11, rent (så Vhw), Win: 'då'.
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Samtliga varianter:

Melodiangivelse i Åkn: 'Air: Om Biörnarna hota och

gillstun slås opp.

S. 35 r. 13, Tagy Vhw: 'sätt'. — r. 15, ser man, Åkn: 'har

jag.

S. 36 r. 2, Åkn: 'Då kokar än Pounchen i halsen så hett'.

— r. 4, Åkn: 'Då taga vi alla tre supar för siu'. — r. 6,

Åkn: 'Då litet vi höra, men als intet se'. — r. 7, Åkn:

När Wi hafva slutat, korftrumman går an'. — r. 9, Vi

älska upprigtigty Åkn: Vi vörda och älska. — r. 10, Om
någon förtryter, sä, Åkn: 'Den som det förtryter, han'.

Ordförklaringar:

S. 35 r. 2, fatal, (ödesdiger), olycksbringande, otrevlig.

— r. 7, ger öfuer, kastar upp. — r. 8, väcktarne, stadsvak-

ten, "korvarna". Dessa hade bl. a. till uppgift att ropa ut

jämna timmar och att markera dem med en virvel på sin

trumma. Samma uppgift hade de brandvakter som bl. a.

överblickade staden från kyrktornen ("Jeppe"). Deras

signalinstrument var ett horn. — r. \ \,frände, (eg. man-

lig släkting), vän. — r. 12, torntutaren, se förkl. till r. 8.

— r. 13, [hatt]på kaporr, (troligen:) i nacken. Ordböck-

erna redovisar uttr. som håret på kaporr (på ända) och

människor på kaporr (smått berusade).

S. 36 r. 7, korftrumman, se förkl. till r. 8. — r. \(), förtry-

ter, missrycker. — r. 11, rent, alldeles.— r. 14, all, slut.

Den centrala delen av visan — den som Åkn:s skrivare

intresserat sig för — struktureras av stadsvaktens utrop

av timslagen. Samma idé, med utropen direkt citerade i
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texten som i en brandvaktsvisa, bearbetar Bellman i n:o

38 nedan.

Melodin till N:o 19

Bellman har flera gånger satt text till en oidentifierad

"Air" i menuettakt; hänvisningar i Åkn, Win och Vhw
leder fram till en grupp ungdomsvisor kring "Uppriktigt

jag älskar, hvad har jag därför?" (StU XIII, s. 231). Den-

na text förekommer inte hos Win eller Vhw, men upp-

träder som sista strofen i sången "Om Björnarna hota

och Gillstun slås opp" i Åkn, s. 126f Där står även me-

lodin, fast noterad på ett felaktigt sätt:

rr'riir^rr i i"'M l
r-rr[

^ Jfr T
— i

•—

1

r M 1 MWé

Mitt försök att rekonstruera dess rytm för StU XIII (s.

149) har bekräftats av en dansk melodivariant, som åter-
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finns i Svabos Nodebog från 1775 (KB Kobn, signum C
II 23 s. 115). Svabos instrumentala utformning är inte

helt lik den svenska melodin, och den kan inte anses lig-

ga lika nära Bellmans krets som varianten i Åkn. Den vi-

sar emellertid tydligt hur rytmen där borde ha skrivits ut.

Rekonstruktionen av Åkn:s melodi, med rytmiska rättel-

ser i samtliga takter, har tryckts i musikbilagan.

S. 37: N:o 20y Adams skål i Paradiset

Win 4, s. 7. BQ. 5. Vhw 1, s. 49. Sdn 1, s. 72. (StU III,

s. 12— efter BQ.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Samtliga varianter:

R. 6, Cloris, Sdn: 'Iris'. — r. 9, Han skall, Vhw: 'utan

.

Ordförklaringar:

R. 3, invention, uppfinning. — r. 3, Clorisy se komm. till

n:o 16, s. 74 f.
— r. 8, falla^ med en här dubbeltydig

syftning på bl. a. syndafallet. — r. 9 åldrar, (här när-

mast:) levnadsstadier, levnadsår.

Visan är knappast bacchanalisk— att jag tagit upp den i

detta textsammanhang beror på dess motiviska anknyt-

ning till n:o 29 i denna volym och till FS n:o 16 o. 43.

Den kan beskrivas som en erotisk variation på dessa vi-
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sors bacchanala paradisvision. Som ett "bacchanaliskt

qwäde" redigerades den redan 1772 och har som sådant

redan publicerats i StU (se ovan). Att den nu publiceras

på nytt beror på att förekomsten i BQ inte i sig attribue-

rar någon visa till Bellman, men först och främst på den

felaktiga melodiska struktur visan förknippades med i

StU III (se nedan).

Melodin till N:o 20

Hänvisningskedjan som baseras på Win och får stöd av

bl. a. en mängd skillingtryck och hss leder fram till

Holmströms "Klippings handskar jag er lovar", och en

stor mängd friarvisor eller—som i det här aktuella fal-

let—erotiska visor. (Se kommentaren härovan till N:o 4,

"Bort med vett och sunda tankar".) Vid tryckningen av

denna visa i StU III (Bacchanaliska Qwäden n:o 5)

skrevs en längre, delvis missvisande musikkommentar (s.

26
ff.,

jfr kommentaren i StU XIII s. 119 f). Melodin

återges på s. 252.

S. 38: N:o 21y Kom sku vi drickuy drick min Cousin

Win 4, s. 203. DIG Xlla, nr 65. Lsr 1, s. 81. W. s. 198.

Vhw 1, s. 53. Sdn 1, nr 161 (lakun). (Steffen 1908, s.

139— efter Vhw.)

Dat.: Win.

Attr.: Lsr.

Avvikelser från huvudkällan:

R. llyOch lät oss (så Lsr o. DIG), Wln: 'lät oss nu'. — r.

17, quinna (så Lsr), Wln: 'qwinnan
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Varianter:

R. 1, DIG: *Kom drick och drick och drick min Cousin.

— r. 8, dricka, klunka^ Lsr: 'runka klunka'. — r. 13 o.

14, i motsatt ordning i DIG. — r. 16, ]aU DIG o. Lsr:

'Na. — r. 18, tomma skräfi DIG: 'hafwa skråP. — r.

20—21, DIG: 'Godt öhl och mycket wjn / det gör en

glad Cousin'. — r. 22, DIG o. Lsr: 'Och lefwe Wärden
och Wärdinnan'.

W uppvisar en rad detaljavvikelser

Ordförklaringar:

R. 2, Cousin, vän (oavsett släktskap, jfr uttryck som

"min frände" "min bror" etc). — r. 18, proppat tomma

skråf, fyllt tomma magar. — r. 19, satt starrpä ögonhin-

nan. Uppfattningen att frosseri och dryckenskap kunde

framkalla starr kan förklaras av att starr förr bl. a. beteck-

nade total blindhet, "svart starr", något som bl. a. kan

uppträda som en följd av diabetes. Uttrycket pä ögonhin-

nan kan också leda tankarna till grumling av hornhin-

nan, en förändring som på denna tid kallades "vit starr".

Denna kan emellertid knappast kopplas till froseri.

Melodin till N:o 21

Både vid denna visa, vid Bellmans "October månad, vet,

min Mamselle" (StU VIII s. 47) och ett par anonyma vi-

sor från 1760-talet hänvisas i Win till "Så får på lyckans

Nåd ers Excellence" av S.O. Tilas. Vilken melodi som

Bellman, Tilas och andra har använt i dessa visor är inte

känt.
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S. 39: N:o 22, Stå vidglasen och vigas vid kannbuteljen

Win 4, s. 219. Lsr 1, s. 126 (str. 1, 3 o. 5). Vs 175, s. 99

(str. 1, 3 o. 5). DGr 3, s. 170. Vhw 1, s. 55. V 21 ba, hft

5, s. 1. DIG 1:5, nr 43 (str. 3). (VU 1, s. 16.)

Dat.: Win.

Attr.: Lsr.

Avvikelser från huvudkälla:

Tankestrecken framför refrängerna tillagda efter Vhw.

R. 18, hvem tackar en (så Lsr), Win: 'hwem tackar als'.

Varianter:

Rubrik i V 21 ba: 'Wisa af Bellmans wärk'.

Melodiangivelse i Lsr: 'Fattig gumma med'.

R. 2, Stå vid, DGr o. Vhw: 'Se på' — glaset, Lsr: 'glasen'.

— r. 10, Stå och gapa och se på ljuset, Lsr: 'Se på ljuset,

stå och gapa. — r. 11, stupa, Lsr: 'ragla. — r. 15, dags-

tidsfördrifuet, DGr: 'danstidsfördrifvet'. — r. 16, Runka,

DGr: 'Pruncka. — sen, DGr o. Vhw: 'in'. — r. 18, en

väl (jfr ovan), Vs 175: wähl en'; DGr o. Vhw: 'oss wäl';

V 21 ba: 'mig wäl'. — r. 21, tagen, Lsr: 'tag en'; DGr:

'tag ann'; Vhw: 'tågom'.

Ordförklaringar:

R. 2, kannbuteljen, en stor butelj rymmande en kanna =

två stop eller drygt 2, 5 1. — r. 3, bäljen, magen. — r. 4

o. 5, Polimäja I Pitehäja, nonsensrefränger som förekom-

mer i flera Bellmansvisor med denna melodi (jfr melodi-

kommentaren). Ursprunget torde vara en visa i Holbergs

Jeppe paa Bierget, akt 1, scen 6, där refrängerna "Pete-
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heia" / "Polemeia" är insatta som omkväden i en tvåradig

balladpastisch. — r. 14, durchlopp, diarré. — r. 18, Hin

[håle], den [hårde], djävulen. — r. 19, plåten, en sedel

värd 6 daler eller 192 öre kmt. — r. 20, rageldans, rag-

lande dans.

Hopningen av ord och satser med eller utan fogeord,

och långt utöver vad normal syntaktisk konvention tillå-

ter, är ett av Bellmans karakteristiska stilmedel. Här ra-

dar han lågt räknat 22 infmitivuttryck innan han kom-

mer fram till en fmit sats och en punkt på r. 13: "[...] /

Ar en lefnad glädjefuU."

Melodin till N:o 22

Denna vistyp med sin karakteristiska nonsensrefräng är

välkänd i Bellmans tidiga diktning (jfr den utförliga re-

dogörelsen för "En gång sång jag en nådig fru vid en

spegel" i StU XIII s. 50fi. Den kända melodin till "Kla-

ra solen", eller "Min far han var en Vestgöte han, han"

som den en gång hette, har bevarats i flera versioner se-

dan 1790-talet. Den äldsta, från Abbe Voglers Pieces de

Clavecin (Stockholm: 1797), har här fogats till visan i

musikbilagan, detta i stället för Drakes något senare (och

egentligen betydligt tråkigare) variant. I Voglers tema

har första fjärdedelen i takt 1 och takt 5 bytts ut mot två

åttondelar. Samma melodi, med samma utformning,

skall användas till n:o 87 i denna volym: "Ögonlocken ä'

torra, strupen är mager".
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S. 40: N:o 23> Bacchus uti knektgestalt

Win 5, s. 29 (str. 1). Åkn s. 195. Hjm 3, s. 227. Vs 86:1,

s. 77 (str 1). Sdn 2, s. 107 (lakun efter en strof). (SU 5,

s. 28,1 str.)

Dat.: Win
Attr.: Sdn med stöd av Åkn.

Attributionen är relativt svag. Mot förekomsten i Sdn

står Völschows placering av visan i Sup Visor af okiände

Auctorer (Vs 86) och inte i sin samling av Bellmansvisor.

Medan han i den senare inte kan beläggas med några fel-

attribueringar har han emellertid i den förra tagit med
åtskilliga Bellmansvisor vars ursprung varit okända för

honom. Åkn är ingen helt renodlad Bellmanssamling.

Mitt stöd för en Bellmansattribution baserar sig

främst på några iögonenfallande överensstämmelser mel-

lan de enstrofiga versionerna i SU 5 och Win: den up-

penbara korruptionen i r. 2 (antecipering), avsaknaden

av Da Capomarkering efter r. 9 och versdelningen. Des-

sa överensstämmelser mellan den äldsta källan och det

första trycket, trots en 70-årig åldersskillnad, tyder på ett

omedelbart förhållande. Sondén har i ett protokoll, nu

ingående i manuskriptsamlingen W 57, angivit sin egen

hs Sdn 2 som källa för denna text i SU 5.

I Sdn 2 representeras texten nu av en lakun, men vi

vet att Lissanders visböcker varit Sondéns främsta källa

till Bellmans ungdomsdiktning vid uppläggningen av

Sdn 1 o. 2 samt FH. Lsr och Win var, såvitt vi kan se

främst av Win 9 och 12 samt Lsr 1, kommunicerande

vissamlingar, sådana som bytte texter sinsemellan. Den
sannolikaste förklaringen till överensstämmelsen mellan

Win och SU är att den nu försvunna visboksdelen Lsr 2
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innehållit en avskrift av den visa det här handlar om, ta-

gen efter Win eller Bellman och vidarebefordrad till Sdn.

Vid excerperingen av Lsr gick Sdn aldrig utanför de tex-

ter som i denna samling var attribuerade till Bellman.

Dessa iakttagelser utgör det välbehövliga stödet för attri-

butionen.

Etableringen har i detta fall krävt en mer än vanligt

genomgripande rekonstruktion. Denna har utgått från

Wallens uppfattning av strof 1. Detta är den äldsta och

mest Bellmansnära källan, och den textstruktur Win ger

oss är övertygande logisk, i synnerhet om vi utgår från

"La Pierrefitoise" som metriskt mönster (se melodikom-

mentaren). Strof 2 måste byggas på Åkn, dels som den

äldsta källan till denna strof, dels som den källa som ger

visan en — visserligen delvis missuppfattad — melodi

(se nedan).

Avvikelser från huvudkällan till str. 1 (Win):

R. 2, medgevalt (så Åkn och Hjm), Win (Vs 86 o. SU:

'öfwer alt' (antecipering). — r. 5 o. 9, Win markerar "Fi-

ne" med repristecken och skriver inte ut Da Capo vid

strofslut. SU anger inte visans dacapo-form.

Avvikelser från huvudkällan till str. 2 (Åkn):

R. 12— 13, en rad i Åkn (liksom motsvarande i strof 1,

detta i likhet med Hjm). Wln:s versdelning svarar mot

den musikaliska strukturen. — r. 16 o. 17 är omkastade

i Åkn.

Samtliga varianter:

R. 5, Gefyr, Åkn o. Hjm: 'Fyr'. — r. 7, General Majoren,

Åkn o. Hjm: ' General Major'. — med sin, Åkn: med



Kommentar 89

en; Hjm: och'. — r. 9, Capitenen, Åkn, Hjm o. SU:

'Capitaine'. — Fändrik, saknas i Åkn o. Hjm. — Vs 86

(hela raden): 'General Majoren med sin Lieutenant'. —
r. 14, uti, Hjm: 'i'. — r. 18, dansar, Hjm 3: 'dansa.

Ordförklaringar:

R. 2, gevalty (våld) kraft. — r. 9, Väbel, underofficer med
polisiärt ansvar för ordningen inom fänikan (kompani-

et). — r. 17, Nådigfröken och Mamsell, adelsfröken och

borgarflicka. — 18, snällt, raskt, lustigt.

Förekomsten av en äldre, enstrofig, variant antyder att

detta är en visa som blivit föremål för tilldiktning. De
två stroferna har ju också rätt olika karaktär. Den första

är en typisk Bacchusvisa där vinguden uppträder som

militär (jfr N:o 6 o. 74) och budskapet är renodlat bac-

chanaliskt. Den andra strofen handlar om dansens makt

att bryta ståndsskrankorna; den för närmast tankarna till

Belimans tidiga maskeradvisor där "Herrn och Drengen

svinga om tillsammans för en lyra" ("Ack! hvad för lust

och nöje köpes här i staden", StU XIII s. 45). Samtidigt

är det tydligt att andra strofen har utvecklats ur första

strofens sista rad, med det bacchanaliska motivet ersatt

av balmotivet. Någon direkt anledning att misstänka att

någon annan än Bellman diktat till den andra strofen

finns inte, men det är ju möjligt.

Melodin till N:o 23

Att denna visa tillskrivs Bellman beror delvis på Åkn,
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som har en fullständig, men metriskt vacklande avskrift

av visan och en utskriven melodi, s. 175f. Ingen timbre

förekommer i de andra handskrifterna. Melodin i Åkn är

fullständig, men svår att anpassa till sista versraden i

Wln:s första strof liksom till sista versraden i Åkn:s and-

ra strof Detta inger misstanken att de två stroferna kan

ha skrivits separat men fogats ihop av Åkns skrivare, ef-

tersom de utgör parodier på samma melodi. Visans ut-

formning i melodibilagan är en hypotetisk konstruktion,

även om själva melodin är autentisk. Åkn:s originalmelo-

di passar däremot bättre till första strofen sådan den ut-

formats i denna hs:

I
ing

Bacchus ut- i knecht gestalt, Ber 033 3U- pa med ge- valt;

In-gen 3vi- ke. Sin ge- Ii- ke. När Han ropar: Fgr öfver alt.

I

iFi

Al - la man nu Ii- ka gla-da ser, Ge-ne-ral Major med en Under-

I
U • • P il»^ P-^

I

Of-fi-cer: Al- la su- pa Ii- ka dant, Capitain, Lieutnant,

Da capo

Wäbel, Ad- ju- tant:
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I ovanstående exempel blir ingreppet i Åkn:s melodi mi-

nimalt: en åttondel delas i två sextondelar i takt 1 1 (till

texten "med en"); och "Capitain" sjungas tvåstavigt

("kapten") eller med en delning av första fjärdedelen i

takt 15.

Melodin är en svensk variant av den franska visan, "La

Pierrefitoise". Om det är Bellman eller någon annan som

har bearbetat den franska melodin är mycket svårt att sä-

ga. Anmärkningsvärt är dock att visan "År jag född, så

vill jag leva" (sedermera Fredmans sång no. 16) står i

Åkn på s. 196, d.v.s. omedelbart efter "Bacchus uti

knecht gestalt". Som Flodmark har noterat i (Bellmans-

melodiernas ursprung, s. 86), har även Fredmans sång

no. 16 sitt ursprung i "La Pierrefitoise", fastän dess me-

lodivariant är starkt bearbetad. Den franska visan står

som n:o. 109 i Pierre Capelles La Clé du Caveau.

Flodmark (och musikkommentatorn till StU II s. 97

fj har missförstått Capelies anmärkning angående melo-

dins typ. Den är tydligen ingen "polonäs", utan en kont-

radans som heter "Air de la Polonaise", och som även bli-

vit känd som "Courez vite, prenez le patron", eller "La

Pierrefitoise". Melodin från La Clé du Caveau har

tryckts i Fredmans sånger 1992, II s. 215 f Den utgör

också en sångbar variant till texten "Bacchus uti knekt

gestalt". En dansk variant förekommer i Brodrene Basts

Violinbog (KB Kobenhavn, signum C II 5, f 12r), med
timbren "Liflig Sang, Pocalers Klang".

I Win hänvisas från "Är jag född, så vill jag lefva" till

"Cloris kom lät oss av [werlden]", men det är osäkert vil-

ken melodivariant som har varit Bellmans omedelbara

källa. Hans två markant differentierade text- och vis-
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strukturer är ett bevis på en tidig självständig hållning

till det melodiska materialet.

S. 41: N:o 24y Förr än döden slår oss neder

Win 5, s. 33. Vhw 1, s. 60, str. 1 o. 3. Sdn 1, s. 72. (VU
l,s. 18, strof 1 o. 3. SU5, s. 172.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Förekomsten i Sdn 1 gör det troligt att visan förekom-

mer i en saknad del av Lsr, närmast Lsr 2.

Avvikelser från huvudkällan:

S. 41 r. 10, förrn (Sdn: Törrj^ft»), Win: 'förr än'. Obs att

Sdn:s rytmiska normalisering här tycks vara gjord efter

avskriften, det är troligen Sondéns konjektur).

S. 42 r. 2, sorg (så Sdn), Win: 'sorgen. — r. 10, buteljen

ren (så i Vhw o. Sdn): Win: 'Bouteillen är ren.

Samtliga varianter:

S. 41 r. 12, ifrån, Sdn: 'från'.

S. 42r. 1, ^/i, Vhw: blifVa.

Ordförklaringar:

S. 41 r. 2: och vi drar vår sista suck. — r. 8, ur skida, ur

baljan, m.a.o., jag drar min kork ut flaskhalsen lika dris-

tigt som soldaten sitt svärd ur baljan. — r. 17, Iris, se

komm. till n:o 16, s. 74f.
— r. 20, pro secundo, för det

andra.
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S. 42 r. 3: alltifrån kungen till bonden. — r. 10, ren,

tom.

Melodin till N:o 24

Hss lämnar inget besked om melodin till denna visa.

Dess struktur är exakt lik den i "Consistorium hjälp en

flicka", vars hänvisning i Win är "Menuette" (se även

kommentaren till den senare visan i StU XIII).

Wln:s andra visor med denna kryptiska hänvisning

har, bortsett från repUk-visan "Consistorium ej samtyck-

er", awdkande versmönster.

S. 43: N:o 25, Höger om, vänster sväng, klinga

Win 6, s. 363 (str. 1—3) o. Win 5, s. 66 (str. 4). Lsr 1, s.

118 (str. 4). V 21 al, s. 53 (str. 1—3). Ttr s. 195 (hela

visan). Vhw 1, s. 61 (str. 4). Vs 86:2, s. 87 (str. 1—3).

Sdn 2, s. 49 (str. 4). (EU 1, s. 90, str. 4— efter Sdn.)

Dat.: Win.

Attr.: V21 al (str. 1—3); Lsr (str. 4).

Wln:s hänvisningar mellan de båda textställena ("Se

Cont: 5. T p: 66" resp. "Se 6. T. p: 365"), Ttr:s fyrstrofi-

ga visa och Eichhorns anmärkning: "Af detta stycke fin-

nes en variant med en längre fortsättning, i hvilken skå-

len gäller Gustaf och Sofia (EU 1, s. 422)", gör det befo-

gat att behandla de fyra stroferna som en text. Detta

styrker samtidigt V 21 al:s svaga attribution.

Av\dkelser från huvudkällan:

S. 43 r. 4, sku, Win: 'skull' — r. 5, skymma (så V 21 al
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o. Vs 86), Win: 'skräm [m] a. — r. 15, vivat, Win: wi-

want.— r. 16,/^,, Win: 'jag'.

S. 44 r. 7, (så V21 al o. Vs 86): Win: 'ståten. — r.

1 0, de^ saknas i Win.

Varianter:

S. 43 r. 2, om, V 21 al o. Vs 86: 'och'. — r. 3, hej, saknas

i V 21 al och Vs 86. — r. 7, träffa, V 21 al o. Vs 86:

'trotsa . — r. 9, ett, tu tri, Vs 86: 'friskt up nu .
— r. 14,

modig, nu, Vs 86: 'munter än. — r. 16, Ja, Vs 86:

'Friskt'; Ttr (hela versen): 'Ja Bacchus ro utan fara. —
17, Min Bacchus, vifredar, V 21 al o. Vs 86: 'Ty Backus

han fredar'. — r. 18, månd, V 21 al o. Vs 86: 'skall'. —
r. 19, Hvar ryttmästar, V 21 al: 'Herr Ryttmästar'; Vs

86: 'Ryttmästare'.

S. 44 r. 1, Stå, Vs 86: 'Statt'. — r. 2, uppå en, Vs 86:

'vridna på'. — r. 3, ty ingen är fräter, V 21 al: 'här tåls

inga låter'; Vs 86: 'här fins ingen låter'. — r. 6, saknas i

Ttr. — r. 10, Nu, Vhw: 'Sa . — r. 12, Adolph, Tir. 'Fre-

drick'; Vhw: 'Gustaf'. — landet, Lsr: 'Riket'. — r. 13,

Din, Ttr: 'dess'. — r. 14: Lovisa, Vhw: 'Sophia'. — hvart

hjerta, Lsr: 'wårt hierta'. — r. 15, renaste, Ttr: 'eviga'. —
r. 16, Ttr: 'Wår kärlek för Dig och Din ätt'.

Ordförklaringar:

S. 42r. 7, Hin, se s. 39 r. 18. — r. 15, vivat (vivant), må
den (de) leva. — r. 19, cornett, den lägsta officérsgraden

inom armén.

S. 43 r. 1 , fri, (till salu, här:) tillgänglig. — r. 8, kjortlar

och stubbar, kjolar och underkjolar. — r. 12 Adolph,
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kung Adolf Fredrik. — i landet som prålar^ som glänser i

landet (som skänker glans åt landet). Jag utgår från att

ordföljden är omkastad för rimmets skull. — r. 14, Lovi-

sa^ drottning Lovisa Ulrica.

Strof fyra uppträder normalt som en självständig visa.

Det råder en stilistisk skillnad mellan denna och föregå-

ende strofer, men den motsvarar ungefär den övergång

till givakt man väntar sig när någon utbringar en skål för

kungaparet inom ett dryckeslag av officerare och under-

officerare. Redan Wallen kallar den fjärde strofen för en

"Continuation", fortsättning, och dess inledning vittnar

rätt entydigt om att det förhåller sig på detta vis.

Melodin till N:o 25

Melodihänvisningen i Win är "Piff puff paff med Bom-
ber [Canoner]": detta avser den okända melodin till den

9-radiga visform, som omnämns i musikkommertaren

till n:o 13 ovan.

S. 45: N:o 26y Ack! VerIden är ängslig och tiden är svår

Win 5, s. 70. B. Q. 2. V 21 ac, s. 63. Vhw 1, s. 61. Sdn

2, s. 72. (VU 1, s. 19. StU III, s. 7— efter B.Q.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Samtliga varianter:

R. 2, Ack, B.Q.: 'Och'. — ängslig, V 21 ac: enslig'. — r.
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4, Man somnar och vaknar, V 21 ac: 'man waknar, man
somnar'. — r. 9, statsman, B.Q.: 'Stadsman'. — r. 19,

dem, V 21 ac: 'de'. — r. 21: eU\ B. Q. o. Sdn: 'och'.

VU (liksom EU 1 som bygger på denna) är korrupt i de-

taljer.

Ordförklaringar:

R. 5, illgrepp, fmter. — r. 6, Courage, [friskt] mod. —
god tär, se förkl. till s. 26 r. 4. — r. 7, halfören, det min-

sta skiljemyntet, värt 1/64 daler. — r. 10: Lyckones,

framgångens, karriärens— usling, stackare, här: den som
är slav (under framgången). — r. 11, Croesus, personifi-

kation av rikedomen. Eg. namnet på en kung från Lydi-

en (i Mindre Asien) som levde under 500-talet f. Kr. —
r. 11, Lazarus, personifikation av fattigdomen. Namnet
hämtat från Jesu berättelse om den rike och den fattige,

Luk. 16: 19—31. — r. 13, Momus (gr.: Momos), i gre-

kisk mytologi en personifikation av tadlet. — Hin Häle

i, [Jag ger] djävulen i (se förkl. till s. 39 r. 18). — r. 17:

ett sinnelag som inte låter sig påverkas av lyckans väx-

lingar. Lyckan uppträder här som ett personligt väsen

som kan känna hat inför oberördheten.

Melodin till N:o 26

Melodiangivelsen i Win , "Philemon dref vall sina [får i

en äng]" hänvisar till Olof Dalins berömda visa (V.A. III

s. 14), och melodin kan spåras till den gamla Dalvisan,

"Om sommaren sköna, när marken hon gläds". Se tidi-

gare kommentarer i StU III, s. 18 ff och StU XIII s. 122

f. Trots att melodin uppenbart var mycket populär för
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nydiktade herdevisor och dryckesvisor under 1760-talet

och dessförinnan, har ingen musikaUsk källa från detta

decennium påträffats. Den tidigaste uppteckningen är

fortfarande den i partituret till Envallssons Colin och Ba-

bet (1787), II. akt 4. scen, till arietten "Men vassherratri!

huru ska jag förstå". Melodin är tryckt utan ändring i

musikbilagan. Till densamma sjöngs n:o 103, "Lät Mel-

dercreutz gräla med cirkel och stift" och n:o 115, "Om
hundarne skälla och brandvakten gnyr" i denna volym.

Bellmans andra visor till melodin: "Det spädaste ögat

knappt skådar sin dag", "Å skulle nu vara så dig till be-

hag" i StU XIII, och "I dag vandrar Guntlack i kedjor

och jern" i StU VIII, härstammar alla från tiden mellan

1765 och 1771.

S. 46: N:o 27, Kom Nöjets Gud vi vänta dig

Win 5, s. 101. Vhw 1, s. 62. (VU 1, s. 21)

Dat.: Win
Attr.: Vhw.

Avvikelse från huvudkällan:

R. 9, lefua (så Vhw): Win: 'leftve.

Variant:

R. 18, dans, Vhw: 'dam'.

Ordförklaringar:

R. 19, Chagrin (fr.), ledsamhet. — r. 22, china-pufuer-

emulsion, flytande kininpreparat, febernedsättande.



98 Kommentar

Melodin till N:o 27

Inte bara Wln:s hänvisning utan också första radens for-

mulering avslöjar att visan har samma struktur som Bell-

mans egen "Diana jagten väntar dig" och Johan Elers

"Du lilla Gud som hiertan bryr" (se StU XIII, musik-

kommentar s. 61 f ). Samma melodiangivelse som i Win
uppträder i librettot till Envallssons Iphigenie den andra

(1800), III. akt 1. scen, "Ack hvilka olycksfulla dar". Me-
lodin från det handskrivna partituret till detta sångspel

har tryckts i StU XIII, s. 154.

I Sr

f»

rt^ r-l*-

•

—r1*^ —p-=

r
* * j'^ 1

r71 l r[,^'Nl.J.i

Cronholms notbok, £ 7v, tabulatur.
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Till melodibilagan har jag valt Cronholms Notebok från

1775 som underlag (LUB). Melodin i fråga har där an-

tecknats inte mindre än fyra gånger—två gånger i tabu-

latur och två i vanlig notskrift. Cittre- eller lutversionen

på fol. 7v kan anses representativ. I musikbilagan har ac-

korden slopats, och melodin i takt 4 och 12 reducerats

till en enkel ton; i övrigt har jag bibehållit Cronholms

version oförändrad.

Melodin skall även användas till n:o 102 i denna vo-

lym, "När Cloris loppar tyst sin särk".

S. 47: N:o 28y Sup ditt nöty din hund, din canaille

Win 5, s. 106. Lsr 1, s. 116. Vs 86:2, s. 82. Sdn 1, s. 57.

Dat.: Win.

Attr.: Lsr.

Wlns sätt att skriva ut upprepningen av Drick (r. 9— 10)

har varit vägledande för tolkningen av strofformen:

'Drick och drick :||:^ då glaset ut.' Av kommentaren till

följande visa till känd melodi framgår att denna tolkning

är provisorisk.

Avvikelse från huvudkällan:

R. 5, Sancta Mara (så Lsr), Win: 'Sancte Mara'.

Varianter:

R. 1, ditt nöty din hund, Lsr o. Sdn: 'din hund, ditt nöt'.

— r. 2, svalge\ Lsr: 'swalget'. — r. 8, Sk.., Sdn: 'skit'; Vs

86: 'L '. — r. 9, Lsr: 'Drick :|||||:; Sdn: 'Drick, drick,

drick'.
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Ordförklaring:

R. 6, Cloris, se komm. till n:o 16, s. 74f.
— r. 8, Daph-

ne, Melicerta, Daphne och Melicerta (jfr "Bellman, Ti-

ks", s. 82 r. 4).

Melodin till N:o 28

Hss lämnar inget besked om melodin till denna grovkor-

niga ungdomsvisa. Melodin är okänd. Visan har en viss

strukturell frändskap med slutkören i Det lyckliga Skepps-

brottet (1766): "Anders prisas denna dagen" (StU VI, s.

33). Kören hänvisar tyvärr endast till en oidentifierad

"Menuetto". Utan ett stycke musik för kollationering, är

det svårt att fastställa rytmen i de sista raderna.

S. 48: N:o 29y NärAdam han bodde i Paradis

Win 5, s. 207. Lsr 1, s. 88 (str. 1 o. 2). Vhw 1, s. 64.

(FH, s. 32— str. 1 o. 2).

Dat.:Wln.

Attr.: Lsr.

Avvikelser från huvudkällan:

S. 48 r. 21, Paradiset (så Lsr), Win: paradis'.

Textupprepningen vid strofernas slut har tolkats med
ledning av Lsr: 'i bottn :|: :|:", d.v.s. en trefaldig upprep-

ning i stället för Wln:s fyrfaldiga: "i bottn :||:
4:g." Lsr:s

variant passar till den musikaliska struktur som represen-

teras av Wln:s melodiangivelse (se nedan). Versdelningen

inom detta avsnitt har anpassats till denna musikaliska

struktur.
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Varianter, samtliga efter Lsr:

Vhw, som liksom Lsr saknar melodiangivelse har miss-

uppfattat visans metriska form och delar varje strof i två

efter sjätte versen.

S. 48, r. 4, skull' där^ Lsr: 'skall den. — r. 13, uti allför-

trety Vhw: 'honom till förtret'. — r. 14, sällsamt^ Lsr:

'und'ligt'. — r. 15, drufvor, Lsr: 'drufwan .

Ordförklaringar:

S. 48 r. 4, hin, se s. 39 r. 18. — r. 9, gäl, gård. — r. 10,

hundsfotteriy grovt skällsord. — r. 14, gemöty gemyt, sin-

nelag.

S. 49 r, 5, pjunka, besvära sig. — r. 9— 12: Den bästa

lotten är [att] dricka i botten och...

Melodin till N:o 29

Wln:s melodiangivelse, "Altsedan Bernardus [kom till

vår by]" avser en ariette i H. Brandels Bernardo Despera-

ta: et litet Divertissement på Elisabeths dag (1762), som
mycket väl kan ha varit Bellmans omedelbara musikkäl-

la. I Akn står samma timbre även över "Kära bröder så

låtom oss supa i frid" (FE n:o 5), som tillkom under för-

året 1770. Melodin hade tidigare blivit känd i England

(John Gays Beggars opera: "If the heart of a man is de-

prest of cares"), i Frankrike (att döma av melodiangivel-

sen i epistel-hs Nhr A: "Chanton (!) amis le Dieu de vin

et de Tamour"), och i Norden. Utom i sin slutgiltiga ut-

formning i Åhlströms tappning från 1790, har melodin

nu hittats i ett flertal handskrifter från 1760- och 70-ta-

len (jfr melodikommentaren i FE 1990, s. 176f).



102 Kommentar

Två varianter är av speciellt intresse. Den ena är 6/8-

kontradansen "La Fille de Quinze Ans" i Brodrene Basts

Violinbog (1763-77) (KB Kobh, C II 5, s. 25v). Den
andra är 2/4-kontradansen till "Kära bröder så låtom oss

supa i frid" i Vf 38a, Epistel V. Denna variant har

tryckts i melodibilagan med för textanpassningen nöd-

vändiga detaljjusteringar i takt 6 (två åttondelar har

dubblerats) och i takt 2 och 4 (liknande dubbleringar för

anpassningen till Epistel 5 har slopats).

Bellman har på ett tidigt stadium fastnat för en 2/4-

variant av denna fredon, och den har han bibehållit fram

till utgivningen av Fredmans epistlar 1790. Det förelig-

ger inget bevis på att Bellman själv har ändrat taktarten i

kontradansen, men heller inget tecken på att andra har

sjungit denna melodi i 2/4-takt. När det gäller just "När

Adam han bodde i Paradis", är det nog omöjligt att med
full säkerhet reda ut vilken taktart Bellman har använt

sig av. Melodivarianten från Brodrene Basts Violinbog

återges här som jämförelsematerial:
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S. 50: N:o 30, Bacchus du som tröst migger

Win 5, s. 211. Ys 86:1, s. 108. Lakun i Sdn 2, s. 106.

(SU 5, s. 42.)

Dat.: Win.

Attr.: Sdn.

För skälen till att jag kan grunda en Bellmansattribution

på en lakun i den sena källan Sdn redogör jag i kom-

mentaren till n:o 23, "Bacchus uti knektgestalt".

Variant:

R. 1 1, Den, Vs 86: 'som'. I övrigt är hss likalydande.

Melodin till N:o 30

1 Win s avskrift hänvisas från denna visa till "Tendre

Echo"; den har sjungits till samma melodi som n:o 17 i

denna volym: "Ach! hvad bättre kära vän" (se musik-

kommentaren ovan, s. 77f). Melodin "La tendre Echo",
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från Salomon Eklins Contradansbok, är upptagen i melo-

dibilagan. Den kräver inga ändringar för anpassningen

rill texten "Bacchus du som tröst mig ger"; dock får man
ta textens sista rad i repris—liksom versrad 5—för den

behövliga "eko-effekten" i melodin.

S. 51: N:o 31, Nu ärjagfull. I Kamrater

Win 5, s. 351. Vhw 1, s. 68. (VU 1, s. 25.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Den slutande refrängen, God tår god tär, har i Win mar-

kerats med ett ":||:" i str. 2—4. Här har den skrivits ut

som i Vhw.

Varianter:

Bortsett från de utskrivna refrängerna och skrivningen

'gu tår', skiljer sig Vhw från sin förlaga Win endast i sin

konsekventa radslutskommatering. I VU har rad 11 på s.

52 korrumperats: "Nej, ränn och ryk, i rännsten då blif

hellre qvar". I CU 3, s. 163, har textens mening åter-

ställts: "... I rännsten blir jag då här qvar" med Carléns

not: "Denna strof är här återgifv^en efter ett af Bellman

sjelf rättadt manuskript". Manuskriptet i fråga är inte

känt.

Ordförklaringar:

S. 52 r. 2, jus patronatus, patronatsrätt. Rätten för vissa



Kommentar 105

jordägare att utse präst (pastor) i sin församling. — r. 4,

värfi, förvärvat.

Uppslaget till denna visa bearbetade Bellman tjugo år se-

nare i den parodiska bordsvisan om "Den snåle och till-

tagsne gästen", senare FS n:o 60. Den är emellertid ut-

formad som en dialog, där den äldre visans erbjudanden

har blivit krav. Tillmötesgåendet har inte den gräns som
sätts här.

Melodin till N:o 31

Melodiangivelserna i Win och Vhw, "Din skål min vän

[/] det fägnar", leder inte fram till någon känd samtida

melodi. Sondén gjorde emellertid iakttagelsen att visan

kunde sjungas till samma melodi som "Werda? — God
vän!" (SU 5, s. 387, not till s. 77). Melodin till denna

harmoniserades och trycktes av Drake i Musik till Valda

Skrifter (Stockholm 1837), häftet 3, s. 53. Samma melo-

di har använts till "En gång jag såg / En skönhet..." (StU

XIII, jfr. även musikkommentaren s. 158f}, även detta

efter Sondéns anvisning. Hans melodkälla är okänd. Me-
lodin efter Drake är tryckt i musikbilagan, oförändrad

men utan ackompanjemang.

S. 53: N:o 32y Dufna hjerna matta syn

Win 5, s. 377. V 21 al, s. 12. Vhw 1, s. 71. (VU 1, s.

27).
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Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Varianter:

S. 53 r. 1, V 21 al har melodiangivelsen 'Ach hvad för

lust och nöje köps' struken och ersatt med 'Hvad bryr

jag mig om verdsens sus?'.

S. 54 r. 6, stjernariy V 21 al: 'stiernor'. — r. 9, Vhw:
'Kom i Bachii embets män'. — r. 13, rimy Vhw: Vin'.

De starka adjektivformerna i VU 1 fdufven', 'matter',

'bleker'), som har tagits upp i EU 1, är redaktörens kon-

jekturer utan stöd i hans förlaga, Vhw.

Ordförklaringar:

S. 53 r. 5, slöga, äldre form av 'slöa'. — r. 11, troman.

'Konungens troman' äldre titel på vissa höga ämbetsmän

(generalsperoner, landshövdingar, ackrediterade sände-

bud m. fl.). — nöjeVy förnöjer. — r. 16, Nittisex års stat,

den hushållsplan som 1696 antogs för hur rikets inkom-

ster skulle fördelas, bl. a. som statliga lönemedel (till inte

obetydlig del in natura), det s.k. indelningsverket. Nitti-

sex års stat förblev grundläggande för statsregleringen

fram till 1809. — r. 17, sportlar, eller 'sportler'. Avgifter

som den enskilde har att erlägga till en tjänsteman som

ersättning för en förrättning. S. utgjorde på denna tid en

högst betydande del av tjänstemännens inkomster.

S. 54 r. 10, Fuhrmans, se kommentaren s. 143 f.
— aus-

cultantery (lat.: 'åhörare'), en tjänsteman under utbild-

ning, närvarande vid, men inte deltagande i förrättning-

en. — r. 12, ämnesven, lärjunge. — r. 12, lanter, eg. ett

kortspel, här närmast 'gyckelspel'.
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Melodin till N:o 32

107

De olika melodiangivelserna till denna visa lämnar ett

motsägelsefullt mönster. I Win är informationen knapp:

visans timbre, "Ach! hur är mitt välde stort" leder inte

fram till någon känd melodi. I Vhw står visan utan hän-

visning. I V 21 al har man först skrivit "Ach hwad för

lust och nöje köpes". Detta är uppenbarligen felaktigt,

och hänvisningen har överstrukits och ersatts med en ny

timbre: "Hvad bryr jag mig om verldsens sus". Visan

"Hvad bryr jag mig" förekommer längre fram i samma
handskrift med melodiangivelsen: "Sinclairs". Detta —
alltså avskrivarens försök att förknippa "Dufna hjerna,

matta syn" med Sinclairvisan — rycks ha varit en nöd-

lösning. En sådan vore väl tillåtlig vid ett modernt fram-

förande (om man skalar bort melodins upptakter i alla

udda versrader), men det autentiska i ett sådant sångsätt

kan ifrågasättas. Wallen kände mycket väl till Sinclairvi-

sans melodi; han hänvisar vanligtvis till "En Celadon gaf

frögderop", jfr n:o 33 och 101 i detta band. Hans tim-

bre, "Ach! hur är mitt välde stort" utgör en hänvisning

bort från Sinclairs melodi.

Eichhorns förslag, att visan i fråga har sjungits som
"Hjertat värker, bröstet slår" (båda visorna i EU 1, s. 10-

12), är säkert riktigt. Men melodin till "Hjertat värker"

är också okänd.

S. 55: N:o 33, Kom lät oss supa

Win 8, s. 278. Win 9, s. 240. V 21 al, s. 58. Vhw 1, s.

82. (VU l,s.29.)



108 Kommentar

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Den senare Wln-versionen har lagts till grund för texten

p.g.a. dess utförliga anvisningar.

Avvikelser från Win 9:

Win visar med en klämmer hur långt allsångspartiet

{Chorus) sträcker sig. Här har i stället anvisningen Solo

införts för att visa var försångaren åter tar vid.

En avslutande rad i Win, 'Kom lät oss supa etc' har er-

satts med Da Capo efter föregående rad.

Varianter saknas, endast förekomsten av anvisningar va-

rierar mellan hss. Win 9 är ensam om Chorusmarkering-

en.

R. 4—8 bildar en syntaktiskt bekymmersam mening.

Det förefaller som om Quickna skall uppfattas transitivt

(De hesa ropen [...] uppväcker [...] [både] en hurtig och

[en] klen. Normalt är em. quickna intransitivt i 1700-

talsspråket (uppvakna).

Melodin till N:o 33

Visan saknar melodiangivelse i hss, men står i Win själv

som timbre för två yngre visor, "Fader Marcolphus dansa

på krogen", n:o 165 i denna volym och "Käraste bröder,

systrar och vänner / Med helso och frid", FE n:o 6 från

våren 1770. Tack vare den senare känner vi dess melodi.

Den komponerades 1752 av J.-J. Rousseau och utgör
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slutkupletten till hans opéra-comique, Le Devin du villa-

ge-. "Allons danser sous les ormeaux".

Bellman har haft flera möjligheter att uppleva Rous-

seaus charmfulla operett, som uppfördes för första gång-

en i Stockholm den 9 febr. 1758 av den franska truppen

på Bollhuset, och spelades i allt 6 gånger, enligt överin-

tendentens repertoarlista 1754-1771: 2 gånger 1758, två

gånger 1761, en gång 1765 och en gång 1766 (Beijer

1989, jfr även Flodmark 1882, s. 12). Men även om
Bellman kan ha sett föreställningen, så har han inte över-

tagit melodin exakt så som den står i partituret; i detta är

den 9 takter längre än i hans visa. Däremot ligger Bell-

mans melodi mycket närmare den korta varianten som

återfinnes i La Clé du Caveau som n:o 32. Detta gör

Flodmarks hypotes om Bellmans teatraliska melodikällor

något mer diskutabelt (en idé som t. ex. Torben Krogh

ivrigt delar, se Krogh 1945, passim). Sannolikt blev den

kortare franska "sällskapsvarianten" av denna melodi,

och inte partiturvarianten, den som spreds i Stockholms

viskretsar.

I

I
Jj'J'j'J' i . i J';i

Fin.
n
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Clé du Caveau, N:o 32.

Som förlaga till melodibilagan har jag valt melodiut-

skriften i den tidiga epistelhandskriften Vf 38a. Den re-

presenterar en melodisk utformning som ligger mellan

den i La Clé du Caveau och Åhlströms arrangemang i FE
1790. Rytmen är felaktigt noterad i takt 7-8, och har

rättats i melodibilagan; dessutom har två åttondedelar

lagts in i takt 6 och en i takt 7 för textens skull. Sista

takten före da capot kan ha varit felaktigt noterad (där

står g^ i stället för dominanten på d^, jfr FE 1790 och

CdC 32 härovan). Men detta är svårt att avgöra, därför

att avskriften i Vf 38 a inte är harmoniserad.

S. 56: N:o 34y Hör kära granne sätt dig ner

Win 12, s. 84. Hjm 2, s. 352. BHB 2, s. 28. Vhw 2, s.

47. Sdn 1, s. 70. (VU 1, s. 120. SU 5, s. 120 — i hu-

vudsak efter BHB.)

Dat.: Sdn.
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Attr.: Vhw o. Sdn.

Den exakta dateringen i Sdn är typisk för avskrifterna ef-

ter Lsr:s daterade texter. Eftersom denna text inte ingår i

de tillgängliga Lsr 1 o. Lsr 3 är texten i Sdn sannolikt en

avskrift efter den ej återfunna Lsr 2 som tillkommit un-

der tiden runt år 1768. Sondén hade stor respekt för de

"fyra volumer i Quart" som han excerperade för FH och

Sdn (Lissanders visböcker), men eftersom han var okun-

nig om deras proveniens var det naturligt för honom att

vid etableringen av SU ge företräde åt BHB.
Avvikelser från huvudkällan:

S. 57 r. 7, sexmarks-, Win: 'Sex mark'. — r. 10, apostro-

fen efter önska har tillagts här. Den avsedda formen är

rimligen konjunktiven 'önska[de]'.

Varianter:

Rubriker: Hjm: 'Bacchi Astronomiska frågor'; BHB:
Astronomisk Conversation i Bacchi Källare-hvalf; Vhw,

endast mellanrubriken 'svar'; Sdn: Frågor i Astronomien

17^% 67'.

S. 56 r. 3, Hör, BHB: 'Kom'. — r. 5, alt hvad sker, Hjm:

'det som sker'; BHB: 'hvad vi ser'. — r. 7, Sdn: 'Flur bär

sig till du granne min'. — till, BHB: 'det'. — r. 12, Kan
du mig, BHB: 'Hur vill du'. — r. 13. at, BHB, Vhw o.

Sdn: 'och'. — r. 14, Fixstjernorna, BHB: 'Sju stjärnorna';

Sdn: 'Planeterna. — r. 16, henne, BHB o. Sdn: 'honom'.

S. 57 r. 5, Sdn: 'Och natten står i dimma'. — stjernedim-

ma, BHB: 'Stjärnors dimma'. — r. 6, blott, BHB: 'skapt

som'. — r. 11, Hon, BHB: 'Den'; Sdn: 'Han'. — r. 15,

Göta Leijon, Sdn: 'Pelikan'.
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Ordförklaringar:

S. 56 r. 9, carolin, silvermynt med prägel av två mark el-

ler 1/2 daler.

S. 57 r. 3, prima (uttalas med kort i): prata strunt. — r.

4, peripheriy omkrets. — r. 7 sexmarks-plåt, troligen avses

ett plåtmynt. Ej att förväxla med det obestämda plåt'

som vid denna tid var en sedel med nominellt värde av

sex daler (24 mark) kmt. — må göra^ låt vara. — r. 8,

Atlas, den jätte som enligt grekisk mytologin bar jorden

på sina axlar. — r. 14— 15, Riga, Göta Leijon, Gripen,

namn på vinkällare. De förra i Staden mellan broarna

(Österlånggatan resp. Järntorgsgatan), den senare vid

Drottninggatan. — r. 17, hängde jag lipen, satt jag och

tjurade.

Melodin till N:o 34

Wln:s melodiangivelse, "En Celadon gaf frögderop", av-

ser Dalins "Herda-Qväde" (VA 3:11) vars melodi låna-

des av Odel till hans politiska visa, "Sist när på ljuflig

blomsterplan", eller, som den allmänt kallas, Sinclairvi-

san. Melodins svenska varianter härrör från den över he-

la Europa spridda "Folie d'Espagne". Om detta, se kom-

mentaren till FS n:o 5b i FS 1992:2, s. 176ff, Jersild

1975 s. I66f och Gunnar Hillboms kapitel, "Celadonvi-

sorna och Folian", s. 24lff i Musiken i Sverige II , Sthlm

1993.

Melodin förekommer i ett flertal dansböckerna från

andra hälften av 1 700-talet, vanligtvis under beteckning-

en "La Folia" eller "Folie d'Espagne". Varianten i melo-

dibilagan har tagits från partituret till Carl Envallssons

Bobis bröllop från 1788, akt 2, scen 2, "Så visst Mor Bobi
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trolös är", med melodiangivelsen "Sist när på ljuflig

blomsterplan". I näst sista takten har den avslutande fjär-

dedelen alternativt delats på två åttondelar. Bellmans ryt-

misering av takten är vacklande. Av visorna i denna del

av StU har Bellman använt melodin också till n:o 101.

N:o 32 kan även sjungas till denna melodi, men förbin-

delsens äkthet är diskutabel—se melodikommentaren till

denna visa.

S. 58: N:o 35, Det är visst at detta klotet vi vandra.».

Win 12, s. 86, Vhw 2, s. 48. FH, s. 119. (SU 5, s. 13—
huvudsakl. efter FH)

Dat.: FH.

Attr: Vhw o. FH.

FH har, när det gäller attribution och sporadisk datering

av Bellmans ungdomsdikning, samma status som hs

Sdn. Utgåvan och hs har tillkommit samtidigt och base-

rats på samma källor — ifråga om ungdomsdiktningen

främst Lissanders fyra visböcker. Sdn är en restprodukt

av redaktionsarbetet med FH.

Varianter:

Rubrik i FH: 'Den 28 Mars 1767'.

S. 58 r. \, futtiga, Vhw o. FH: 'fattiga. — r. 3, rätt, FH:

'rätt och jemn stig'. — r. 8: efter sitt tycke. — r. 9, bojor,

FH: 'bugar'. — r. 17, och med ett himmelskt bladglädför-

gyller hans panna, saknas i FH.

Av de två Ty som inleder sångstroferna har det första i

SU (och därefter i CU) flyttats till föregående prosaav-

snitt.
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Ordförklaringar:

S. 58 r. 2, AntipodeSy antipoder, de folk som bor på andra

sidan jordklotet. — r. 4, Eugenius, ovisst vem som avses

(E. är bl. a. namn på en romersk kejsare och fyra g|var).

— en Sugga i Telje. Alltifrån "Magistraten uti T fi-

ker", senare FS n:o 33 från 1766, har Bellman i små-

stadssatiriska skämt om Södertälje beskrivit dess magi-

stratspersoner som grisar. Se komm. till sång n:o 33 i FS

1992:2, s. 277f — r. 5, sammelplats, samlingsplats. — r.

9, Cloris bojor, kärlekens band. Jfr komm. till n:o 16, s.

74. — r. 10, dör, (snarast:) förlorar sansen. — r. 18-19,

en helig David en kär Batseba, se 2: a Samuelboken 11:1.

S. 59 r. 8, Noachs tankesätt. "Noa var åkerbrukare, han

var den förste som anlade en vingård" (l:a Mosebok

9:20).

Melodin till N:o 35

Ingen melodianvisning förekommer i handskrifterna.

Rytmen i dikten är också vacklande i versrad 1 (jfr text-

kommentaren härovan) och i sista raden. Trots detta ger

visans struktur vid handen, att melodin har varit den-

samma som den till n:o 179 i detta band, "Ja strupen

har små musculi"; se melodikommentaren till denna, s.

355 f. Med hjälp av den senare dikten skulle man före-

dra fyra jämna jamber i textens första diktrad (alltså "Ty

ty..." som hos Win och FH, i st. f SU:s variant). Sista

versraden i diktens andra strof passar bättre ihop med
n:o 179, och näst sista versraden kan möjligtvis ha upp-

repats. Dock, utan musik är dessa rytmiska frågor av

mindre betydelse. Melodin har inte identifierats och för-

blir okänd.
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S. 60: N:o 36, Lifoch mod och tankar

Lsr i, s. 16. Win 9, s.l 76. Vhw 1, s. 92. Sdn 1, s. 5.

(VU l,s. 35.su 5, S.98.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Variant:

S. 60 r. 5: stånkar^ Sdn (SU o. CU): 'stankar'. Tycks vara

en konjektur i Sdn, föranledd av rimställningen. Möjligt

är dock att Bellman här nöjt sig med en assonans. (Obs.,

Hellquist i Sv. Erym. Ordbok, art. "stånka": "i ä. nsv.

mycket ofta stänka t. ex. Bellman Fredm. Test. nr. 76",

d.v.s. denna text i CU.)

Ordförklaringar:

S. 60 r. 9, Fordna dar, förr i världen. — r. 23, quäljer,

plågar. — r. 24, grannt, väl.

S. 61 r. 5: Ingen plågas av kärlek. Jfr komm. till n:o 16,

s. 74 f.
— r. 9, Hvar, envar. — r. 10, sprund, vinfatens

tapphål som nu skall pluggas igen eftersom festen är över

(se s. 328).

Melodin till N:o 36

Visans struktur är olik andra i StU förekommande, och

varken hss eller senare utgivare som Sondén och Carlén

lämnar någon information om melodin, som alltså är

helt okänd.
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S. 62: N:o 37y Vinets kraft mitt hjerta stärker

Lsr h s. 38. Win 9, s. 82. Åkn, s. 143. Vhw 1, s. 83. Sdn

2, s. 74. (VUl,s. 30. SU5,s. 88.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Lsr följs troget så när som på att refrängerna skrivits ut

(Lsr str. 2 o. 3: 'Men jag är etc ).

Samtliga varianter:

Sdn och Vhw är trogna sina, sinsemellan likalydande,

förlagor Lsr och Win.

R. 1, mitt hjerta, Åkn: 'så liufligt'. — r. 4, barbari, Åkn:

'Tyranni'. — r. 5, må sig, Åkn: 'sig nu'. — r. 7, Men,

Åkn: 'Ja,'. — r. 8 (vers 8 genomgående), Åkn: 'Sultan

Bacha, Stor Visir'. — r. 21, månd'jagfinna, Åkn: 'månd'

mig fmna

.

Ordförklaringar:

R. 3, Iris, se komm. till n:o 16, s. 74f— r. 4, Astrild, se

förkl. till s. 15 r. 23. — r. 7 etc. dör och blir, förblir intill

döden (hendiadys). — r. 8, Sultan, Turkiets statsöverhu-

vud. — storvisir, sultanens högste ämbetsman. — r. 9,

Fuhrmans hus, vinkällaren. Om Fuhrman, se s. 143f—
seraille, seralj, eg. den turkiske sultanens palats, här som
ofta använt om den del av palatset där sultanens harem

bodde. — r. 14, mig mörda, berusa mig till medvetslös-

het, jfr ordförkl. till s. 103, r. 7—8. — r. 20, votre servi-

teur, (fr) eder tjänare.
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Melodin till N:o 37

117

Som fallet är med de närmast föregående vistexterna sak-

nas här melodihänvisning i hss, liksom varje identifika-

tion från annat håll. Textens struktur företer en ytlig lik-

het med den 4-radiga "Ach min Bror hjälp en Canalje"

(StU XIII, s. 56), som dessvärre också saknar identifierad

melodi.

S. 63: N:o 38, Klockan är nio slagen

Lsr I s. 46. Win 9, s. 85. Vhw 1, s. 84. Sdn 1, s. 15.

(SU 5, s. 140.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Avvikelser från huvudkällan:

Klockslagen är genomgående utskrivna med bokstäver

— som i Win. Lsr har siffror i brandvaktsropen kl. 1 1 o.

12. Brandvaktsropen är i Lsr skilda från vis-jagets repli-

ker genom understrykning. Denna motsvaras här av kur-

sivering.

Varianter:

Rubriken är gemensam för samdiga källor utom Vhw,

som saknar rubrik. Win har normal strofindelning i stäl-

let för understrykning av brandvaktsropen. Sdn har bå-

dadera. I övrigt förekommer inga egentliga varianter in-

om detta homogena källbestånd.

Ordförklaringar:

S. 63 r. 3, skrammel-troll, bullrande troll. Nattvakten be-
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ledsagade sina rop med trumslag. Jfr "korftrumman", s.

36 r. 7. — r. 4, sägen, sägen, saga. — r. 9, chican, skam,

nesa.

S. 64 r. 2, Hvad är det mer, än se'n.

När stadsvakten ropade ut timmarna skedde det ofta i

form av en sjungen strof (se melodikommentaren ned-

an). Det är ett sådana utrop, en brandvaktsvisa, Bellman

här parodierar genom att låta brandvaktens utropade

timslag interfolieras av dryckeslagets kommentarer.

Melodin till N:o 38

Melodin är inte känd, och den blir inte lätt att hitta i de

vanliga musikkällorna för Bellmans visor. Traditionella

brandvaktsvisor har upptecknats för ett antal svenska

städer, men materialet för Stockholms stad är inte till-

räckligt för att rekonstruera Bellmans visa. Närmast hans

text ligger en brandvaktsvisa som är tryckt i Claes Lun-

dins och August Strindbergs Gamla Stockholm (Sthlm:

Geber, 1882, s. 1), med en melodisk incipit:

Klo- ekan är 0-0 sia- gen

Texten består av ropet plus en tvåradig strof som an-

vänds oförändrad för varje timslag:

Klockan är O - O slagen.
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Guds härliga, milda och mäcktiga hand

Bewahre wår Stad för eld och brand!

En alternativ text ligger lite närmare Bellmans versmön-

ster:

Väktarerop! Klockan är O - O slagen.

Gud bevare staden

Ladugårdslandena,

Brunkebergen med!

Klockan är O - O slagen.

Den står i nämnda verk, fotnot s. 6, utan melodi.

S. 65: N:o 39, Käre bröder! Drickom Mosis skål

Lsr I s. 65. B.Q. nr 13. Nhr C, s. 76. Ttr, s. 99. Vs

86:2, s. 73. (FH, s. 31 — efter Lsr. StU III, s. 24 — ef-

ter B.Q.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Avvikelse från huvudkällan:

R. 9, blefuen, Lsr: ' blifwen. Emendation enl. B.Q och

Vs 86 med hänsyn till rimmet. Lsr:s två inledande rader

har delats upp på fyra kortverser och dess avslutande

långa rad på tre. Detta skrivsätt, som återfinns i B.Q.

och Vs 86, är det som bäst svarar mot visans meter. (Lsr

är genomgående en "ekonomisk" hs, där utrymmet på

sidorna är maximalt utnyttjat.)

Varianter:

R. 7, B.Q (o. Vs 86): 'Uti (Öfv^er) detta friska röda haf';
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Nhr C o. Ttr: 'Öfwer detta röda hafw'. — r. 11: Nhr C
o. Ttr: 'Han med henne, röda hafwet delar'. — r. 15,

Plumpa neder, Nhr C, Ttr o. Vs 86: Tor till botten'. —
r. 16—17, B.Q. (o. Vs 86): 'SlefWen wi ej spara / Wi
(men) torrskodde fara; Nhr C o. Ttr: 'Wi ej konsten

spara, men torrskodd de fara

.

Ordförklaringar:

R. 7 röda haf, se nedan. — r. 8, bischoffs-slefuen, se ordf

t. s. 26, r. 18. — r. 13, konsten, färdigheten.

Parallellen mellan Röda Havet som räddade Israels folk

undan egyptierna (2:a Mosebok 14:15—29) och det rö-

da vinet återfinns redan i en fransk dryckesvisa från

1600-talet, "La Mer Rouge en sa couleur {Parnasse des

Muses 1627, jfr även melodikommentaren till N:o 12, s.

68 ovan.) som i svensk tolkning uppträder bl. a. i Win 1

,

s. 144: "När som pharao med sin här / kom till hafwet

röda / til drick stod deras begär / hwaraf de blefwo dö-

da". I FS n:o 10 har bilden blivit till formel: "Låtom oss

i ro och fred / Svälja sista klunken ned /.../ Och oss se-

dan döda / I det våta röda".

Melodin till N:o 39

Varken Lsr eller Vhw hänvisar till någon melodi, men
strukturen och den tydliga inre anvisning de inledande

orden ger förbinder visan med sådana som "Käre bröder

/ drickom N.N.s skål" och "Käre bröder / klart och Ijuf-

ligt vin". Den senare är i Åkn s avskrift på s. 137 försedd
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med en marschmelodi. Se melodin till no: 9: "Har jag

blott en trogen vän ell' två", s. 255, och musikkommen-

taren till samma visa, s.59f.

S. 66: N:o 40y Si så skrijver Bacchus helt kort i sin bok

Lsr I s. 91. Win 9, s. 227. Vhw 1, s. 96. Sdn 1, s. 20.

(VU l,s. 39. SU5,s. 20).

Dat. o. attr.: Lsr.

Varianter:

Lsr är ensam om rubriken. I övrigt följer Sdn troget Lsr.

R. 5, EW också som Hallman, Win: 'Ell ock så som Hall-

man. Vhw har, trots att Win varit hans förlaga, en egen

och troligen äkta variant av raderna 3—5:

att du skall idelig supa,

ty om du ock vore som Cicero klok,

eller som Hallman på Åland ett tok,

Ordförklaring:

R. 5, Hallman på Åland, enligt Carléns uppgift kyrko-

herde i Sunds pastorat på Åland 1738—68 och flitig till-

fällespoet (CU 3, not på s. 82).

Melodin till N:o 40

Hos Win och Vhw förekommer en melodiangivelse som
hänvisar till "God dag kära Syster sad' Bacchus en gång".
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n:o 1 1 3 i denna volym, men till någon melodi för oss

ingen av dessa texter. Strukturellt sett kunde både "Si så

skrifver Bacchus..." och "God dag kära Syster..." ha

sjungits till "Dalvisans" melodi om upprepningen av

dess första repris slopats. Se n:o 26 i musikbilagan, "Ack!

Verlden är ängslig och tiden är svår", samt musikkom-

mentaren, s. 96f. Utelämnandet av första reprisens om-

tagning skapar i dessa fall obalans i visans melodik, och

när Win inte själv sätter visan i fråga in i den stora hän-

visningskedja där melodiangivelsen "Philemon dref vall

sina får i en äng" dominerar, så vågar jag inte anse ett

melodiskt samband mellan visorna bekräftat.

S. 67: N:o 41y Tyst Brödevy Bacchus har somnat

Lsr 1, s. 92. Win 9, s. 219. B.Q. nr 10. Hjm 2, s. 350.

Bgm, s. 177. Eht, s. 263. DGr 3, s. 51. Ttr, s. 83. Vhw
1, s. 94. Sdn 1, s. 21. (VU 1, s. 37. SU 5, s. 7— huvud-

sakl. efter Sdn. StU III, s. 20— efter B.Q.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Texten återger Lsr med raddelning i överensstämmelse

med t. ex. Win o. BQ. (Lsr skriver ihop verserna parvis.)

Varianter:

Rubrik saknas i B.Q o. Vhw. Den är i övriga källor lika-

lydande.

S. 67 r. 2, Ttr o. Vhw: 'Tyst Broder Bacchus har som-

nat'. — r. 5, övriga källor utom Ttr, Vhw o. Sdn: 'Lät

Waggan gå'. — r. 6, övr. källor utom Sdn: 'Så såfwe
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Lull, Så Wyssie Lull'. — r. 7, övr. källor utom Sdn: 'så

sofVe lull, lulla lulla ('lullelilulla m.m.). — r. 8, Win,

B.Q., Hjm o. Vhw: 'Tills glasen åter blj fulla". Efter slut-

versen har Win (ensam) tillägget 'Wyssie etc' (Jfr melo-

dikommentaren.) — r. 12, övr. källor utom Ttr o. Vhw:

'Jnsomnat har. — r. 16, snarkar, övr. källor utom Hjm,

Ttr, Vhw o. Sdn: 'sparkar*.

S. 68 r. 3, kanske, Vhw: väl. — r. 6, Sofsött, sofsött, övr.

källor utom Sdn: 'Så såf nu sött*. — r. 13, at, Ttr o.

Vhw: 'när'. — r. 14, Han, Bgm o. DGr: 'och'. — r. 15

—

17, se s. 67 r. 6—8.

Det bör påpekas att Frans som anropas i sista strofen ej

var dräng hos Völschow som Carlén har gjort gällande.

Påståendet har långt fram i tiden tagits som belägg för

ett nära umgänge mellan Bellman och hans flitigaste av-

skrivare redan under 1760-talet. I själva verket har Vhw
skrivit av denna visa, med "Frans* och allt efter Win och

först år 1787.

Melodin till N:o 41

Visan trycktes så tidigt som 1772 (B. Q.), dock utan

melodi. Sondén kände emellertid till den som "en gam-

mal vaggvisa", och Drake tryckte sin version i Musik till

Valda Skrifter (1837), s. 51; han ger den beteckningen

"Svensk National-melodi" (s. 78). Se även StU III och

kommentaren därstädes s. 40 .

Hur visan utformats på Bellmans tid—och hur han

själv har hanterat den—är tills vidare obekant. Eht och
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Bgm inleder strofen med tecken för någon sorts solo

utan text: Eht: 7////: Tyst bröder...', Bgm: ' Tyst

bröder...' Liksom Wln:s tillagda 'Wyssie' efter sångstro-

fens slut tyder det på att sångstroferna inletts och inter-

folierats med något slags vysjande läte e.d.

Sista delen av refrängen visar rätt betydande skillnader

i de olika hss; jfr Gunnar Hillboms textkommentar. Me-

lodin efter Drakes arrangemang, men utan ackompanje-

mang, har tryckts i musikbilagan.

S. 69: N:o 42y Lycklig den ur bittra verlden

Lsr I s. 96. Win 9, s. 337. AC, s. 292. V 21 al, s. 93. Vs

86:1, s. 163. Sdn 1, s. 22. (SU 5, s. 171)

Dat. o. attr.: Lsr.

Varianter:

Rubriken: Win o. AC: 'På Bacci Grafsten'; Vs 86 saknar

rubrik. Övriga som Lsr. Vs 86 och Sdn följer sina förla-

gor, Lsr resp. Win, troget.

R. 4, glömmer, Win: glömma; V 21 al: tömmer'. — r.

9, Win: 'Dö vj likväl Camerater'.

Ordförklaring:

Rubriken: Sans soucis, (fr) utan bekymmer. Uttrycket ha-

de blivit ett begrepp, bl. a. på grund av att Fredrik den

stores slott i Potsdam fått detta namn. Rubriken kan

lämpligen översättas 'Över bekymmerslösheten'.
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Melodin till N:o 42

125

Man har inga melodiangiveiser som stöd vid melodile-

tandet när det gäller denna visa. Dess rytmiska mönster

liknar mycket Bellmans samtida erotiska visa, "Om jag

Fick i brudsäng kriga" (StU XIII s. 118), men den sist-

nämnda visan har en antydan till Da Capo i sina sista

två versrader som rimmar med första raden. Här har på

motsvarande ställe ett nytt rimpar lagts in. Dess värre

har hss inte lämnat någon upplysning om melodin till

"Om jag fick i brudsäng kriga". Den är okänd.

S. 70: N:o 43, Öppna Bacchi slussar

Lsr 1, s. 100. Win 10, s. 158. V21 al, s. 95. Vhw 2, s.

ll.Sdnl,s. 56. (SU 5, s. 22.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Bortsett från melodiangivelsen, som hämtats från Win
(likalydande i V 21 al), följs huvudkällan. Tankestrecken

framför refrängen — med vilka jag markerar den och

dess sannolika funktion som "chorus" (allsång) — mot-

svaras i Lsr av kolon efter föregående rad.

Varianter:

Rubriken: Sdn har Lsr:s rubrik; Win: 'Bacchus Siöman';

övr. hss saknar rubrik.

R. 13, vid stranden y Win: 'i stranden. — r. 21, Kom och,

V 21 al: 'klappa. — r. 22, Vhw: 'drik uturn och sväljen;

Sdn: 'Drick'en ur och sväljen.
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Ordförklaring:

R. 13, Fuhrman, se s. 143 f.

Melodin till N:o 43

Inte mindre än fem gånger har Bellman skrivit text till

"Fackeldansen", innan han slutligen skrev FE no. 62,

"Movitz valdthornet proberar", till den allmänt kända

polskan. I denna del av StU står dessa tidiga visor samla-

de:

n:o. 43: "Öppna Bacchi slussar",

n:o. 52: "Putten Lutten Tura",

n:o. 92: "Turkens Bassa dansar",

n:o. 120: "Än tog han sudden", och

n:o. 142: "Bacchi gossar tjuta".

Att Bellman måste ha känt till fackeldansens traditionel-

la utförande — med brinnande facklor — framgår av

anspelningen i handskriftsversionen av FE 62: "Facklor-

na spraka, fleuterna hörs!" (senare ändrat till den me-

triskt korrekta men mindre begripliga "Ljusen spraka,

Flöjterna hörs" i den tryckta utgåvan, jfr Afzelius 1947,

s. 14). 1 de tidiga bacchanaliska visorna fmns det emel-

lertid inget spår av anspelningar på själva dansen.

Anmärkningsvärd är en avvikande "timbre" i Åkn , s.

284: "Inte har jag sagt, och inte ska jag säja" över FE 62.

Sistnämnda visa, säkert sjungen på "Fackeldansens" me-

lodi, överlevde åtminstone fram till mitten av 1800-talet

på Gotland, där den upptecknades av Säve med texten

"Alldrig har jag sagt / Och alldrig skall jag säga" {Svenska

visor, 1: Gotländska visor, häfte 1 s. 166). Det betyder att

Åkn:s skrivare inte fann det viktigt att hänvisa just till
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dansen med facklor som Bellman anspelar på i ep. 62.

Skrivarens attityd ligger närmare den som vi fmner hos

Bellman själv i de fadda, omogna bacchanaliska fackel-

dansvisor.

Tidigast bland melodiavskrifterna, och i en variant

som i sin helhet rätt väl speglar Bellmans enkla baccha-

naliska vistexter, ligger polskan i en Notbok til Pehr An-

dersson, en hs från Närke 1731 (numera på Musikmu-

seet, signum Ma 1). En mängd småjusteringar har dock

gjorts för textanpassningen av denna variant till melodi-

bilagan. I takt 1-3 har första tonen i takten, en fjärdedel,

dubblerats. Likaledes har andra och tredje slaget i takt 5-

6 dubblerats till jämna åttondelar. Dessutom har fiol-

stämman i andra reprisen oktaverats ner till sångstäm-

mans läge. Se även FE 1990:2, s. 300ff, där originalme-

lodin är tryckt.

Förrutom de fem visorna i detta band och den konst-

närligt fulländade Epistel 62, använde Bellman Fackel-

dansen 1789 till sin tillfällesdikt, "Tack vår kära Pappa"

(StU X, s. 181, utan anmärkning i musikkommentaren).

S. 71: N:o 44y Mitt sinnefriskt upp uppå krogen

Win 9, s. 198. Nhr-68, s. 112 (str. 1 o. 5). Vs 175, s.

165. Åkn, s. 153. Hjm 2, s. 252. Bgm, s. 175. Eht, s.

260. DGr 2, s. 24. Nyk, s. 221. Ttr, s. 28. DIG 1:8, nr

163 (utom str.6). DIG 1:5, nr 44. Vs 86:1, s. 150. (GU
3, s. 407— sannolikt efter Åkn via Hamberg 1853.)

Dat.: Win.

Attr.: Bgm—Eht—DGr—Nyk; Åkn.
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Attributionen är inte problemfri, men förekomsten i den

rubricerade gruppen av besläktade samlingar av Bell-

manstexter (Bgm etc.) och den centrala delen av Åkn vä-

ger tyngre än att Völschow fört visan till sin samling tex-

ter av "okiända Auctorer". (Se Kring källorna 1980, s.

60f.)

Avvikelser från huvudkällan:

S. 71 r. 11: ära och pragt (så Hjm, Ttr o. DGr), Win:

'ära och mackt'. — r. 13, välde och magt (enl. samma
källor), Win: 'ära och prackt'.

S. 72 r. 3, lexica, Win: 'Lexicis'. — r. 5, Wien eller Rom
(så Åkn): Win: 'Wien ell Rom'; omotiverad elision— jfr

övr. strofer och Åkn:s melodiuppteckning. — r. 8, tänker

sätta (så Hjm), Win: 'skall sätta (DIG :8: 'tänker ställa).

Emendation till överensstämmelse med versens rytmiska

struktur i övr. hss och i Wln:s övr. strofer. Obs. att Åkn,

vars melodiskiss här saknar upptakt, i den verbala texten

konsekvent inleder denna vers med upptakt. Här: 'Där

jag vill nedsätta...' (så ett flertal hss). — r. 20, Emot (så

Vs 175, Åkn, Hjm, Ttr o. DIG 1:5), Win: 'Mot'.

S. 73 r. 6, den [källarn] (så övr. hss), 'den' saknas i Win.

Varianter:

DIG 1:8 har stroferna 2 o. 3 i omvänd ordning.

Rubrik i DIG 1:8: 'Supwisa'.

Melodiangivelse, se melodikommentaren.

S. 71 r. 2 friskt upp uppå, Vs 175, DGr, Nyk o. DIG 1:5:

'... och på'; Vs 86: '... nu på'; Nhr-68: 'nu friskt uppå'.

(För CU:s läsart, 'friskt opp, bort till' har jag inte funnit

något belägg.) — r. 4, Apollo, Bgm o. Eht; 'Cupido'. —
r. 5, Det serjag gör, Ttr o. DIG 1:5: 'Det gör ju mig'. —
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r. 11, höghet, om, Ttr o. DIG 1:5: 'rikedom,'. — r. 18,

girighets-bukar, Ttr o. DIG 1:5: misnögda sinnen'. — r.

22, sucka, Vs 175, DGr o. Nyk: 'snikas'; Åkn: 'snika;

Ttr o. DIG 1:5: 'samla.

S. 72 r. 13, Men ger hon mig, Ttr o. DIG 1:5: 'Skull hon

ge mig. — r. \7,fdlas, Åkn, Ttr o. DIG 1:5: 'fara'. — r.

24, yl/ Ttr o. DIG 1:5: 'För'.

S. 73 r. 2, Lät verldarna, Vs 175, Hjm, DGr o. Nyk: 'Lät

weriden sjelf; Ttr (DIG 1:8) [DIG 1:5]: 'Och werlden

sielf (hel) [all]. — r. 4, Ttr o. DIG 1:5: 'med alt hvad

som deruti är.

Hss är rika på detaljvarianter — ett symptom på vid

spridning och intensivt bruk. Vid varianturvalet har jag

främst velat belysa den påfallande närheten mellan Ttr

och DIG 1:5.

Ordförklaringar:

S. 71 r. 4 Apollo, här som peronifikation av skaldekon-

sten. — r. 6, gräl, grubbel el. pedanteri. — r. \2, fika,

tävla. — r. \A, förraska, överraska. — r. 23, ur girighets

ton, på den giriges vis. — r. 25: ej drabbas av samma li-

dande.

S. 72 R. 1, Doctor Confucius, den gamle kinesiske äm-

betsmannen och vishetsläraren Kung Fu-tsi har här, nå-

got överraskanden, blivit måltavla för ett tidstypiskt aka-

demikerförakt. — r. 2, gevalt, (våld) möda. — r. \1 , fä-
las, färdas. — r. 21, quäljer, plågar.

I likhet med t. ex. n:o 2 ovan är detta en förnöjsamhets-

visa med bacchanaliska förtecken. Några förstarader ur
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Wallens stora vissamling från 1765—1772 illustrerar vis-

typens popularitet: "Lät prästen få predika", "Lät snikna

sinnen vinna gull", "Lät Stockholms gator slaska", "Lät

storfolk om väldet få träta", "Lät tapra hieltar spetsen

bryta", "Lät unga glopar spöka", "Lät Venus bli en här-

skarinna", "Lät vänskap vara blotta ord", "Lät verlden i

yrsel få rasa" m.m. Vi känner bl. a. igen några av de

dödssynder och andra företeelser visjaget i denna visa vill

dra sig undan: äregirighet, politiskt gräl, girighet, lär-

domsgriller, lustans slaveri, avund och våld.

När man tar del av en text av detta slag bör man vara

medveten om att idéinnehållet ingalunda är originellt.

Det är snarare vad publiken vill höra eller väntar sig än

den personliga bikt skalden vill avge. Visans styrka ligger

i skaldens förmåga att tillföra en utsliten genre nya vär-

den genom att flytta över den till ett parodiskt plan,

främst i formuleringen av "Blott"-satserna.

Melodin till N:o 44

Wln:s melodiangivelse, "Man önskar i [verlden]", som

även står över "Bland Karlar man Carol plär prisa", leder

inte till någon känd melodikälla. Själv står visan som

melodiangivelse för "Lät lärda om lärdom predika" i

BHB.
Själva melodin till "Mitt sinne friskt upp uppå kro-

gen", förekommer i två varianter i de äldre handskrifter-

na: i Åkn på s. 153, som "Waldthorns-stycke" över visav-

skriften, och i Cronholms Notebok som no. 77, både i ta-

bulatur och sångstämma identifierad som "Aria: Mitt

sinne friskt uppe på kr[ogen]". Dessa två varianter visar

intressanta skillnader. Åkn:s har tryckts som huvudkälla i
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melodibilagan. En åttondel har lagts in i takterna 2 och

10, en båge i takt 8, och takterna 4 och 12 har bragts i

överensstämmelse med vanlig noteringspraxis.

Efter tabulaturvarianten i Cronholm återges här ett al-

ternativ. Det är mycket tydligt att båda källorna avser

samma ftedon och samma dikt. Dock kräver den melo-

diska utformningen hos Cronholm en strukturell förän-

dring av dikten, exempelvis en upprepning av versrad 5,

för att den skall kunna anpassas till melodin. Upptakten

till takt 1 har ändrats från en fjärdedel till en åttondel,

och ett par andra små fel i rytmen har rättats till.
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Den metriska strukturen i n:o 44 är, så långt den kan ut-

läsas ur den verbala texten, gemensam för en stor grupp

visor i Standardupplagan. Nämnas kan "Kom hundra

tusend Riksdaler" (StU III s. 22), "Hur ljufligt vid vinet,

Kamrater" vars oidentifierade melodi kommenteras:

"Sannolikt har det varit en gigue" (StU IX s. 113,

komm. s. 233)) och den sena "Bed Bacchus framvältra

sin tunna" (StU VII, s. 181) om vilken kommentatorn

utan motivering skriver: "Denna text har sannolikt icke

sjungits". Hit hör också två visor ur avdelningen "Till-

ägg" i denna volym, "Tänk huru Bacchus han skrattar"

och "Om du är mager och bleker" — se kommentaren

till den förra.

Musikaliskt sett står melodin till "Mitt sinne friskt

upp uppå krogen" i en interessant relation till FS 48,

"November den femtonde dagen", vars melodi övertagits

från Hallmans Tilfdlle ^ör tjufuen, där melodiangivelsen

i texten utpekar den franska arietten, "O! Ma tendre

musette" (jfr FS 1992:2, s. 331ff). Bellmans melodi till

FS n:o 48 är påfallande lik den i partituret till Hallmans

pjäs. Däremot är Hallmans melodi i sin tur en ganska fri

omgestaltning av "O! Ma tendre musette", såsom den

återges i Chansans choisies (jfr Flodmark 1882, s. 98f) el-

ler i La Clé du Caveau, där den står som n:o 417:
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Både metriskt och melodiskt verkar Hallmans "Förgäf-

ves i mörkret jag famlar", trots hänvisningen till den

franska arietten, snarast vara en mollvariant av melodin

till "Mitt sinne friskt uppe på krogen"; och även FS 48

bör därför frånkännas ett direkt samband med den fran-

ska scenmusiken.

S. 74: N:o 45> Cain, Adams äldste gosse

Win 9, s. 215. Lsr 3, s. 63. V 21 al, s. 58. Bgm, s. 177.

Eht, s. 262. DGr 3, s. 50. Vhw 1, s. 94. (FH, s. 124 —
efter Lsr.)

Dat.: Win.

Attr.: Lsr.

Win, vars text är tre år äldre än Lsris, har valts som
grundtext för att visan skall ges sitt ursprungligaste

skick. Det är också den version Win representerar som
fått störst spridning.

Varianter:

På grund av sitt äkthetsvärde återges här Lsr-texten i sin

helhet, med den för hs karaktäristiska, ekonomiska rad-

sammanskrivningen:

Cain Adans äldsta gosse, — giorde bror sin en surprice

Slog ihiälen på en mosse— Wid en grind i Paradis.

Drick, drick lät poikar lufwas— Karlar slåss på annat wis. :||:
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Abel kanskie wille råda— Cain tyckte han war kar

Nyktra måst de warit båda— Ledsna wid så torra dar.

Drick, drick lat Korken skrufwas — I bouteillen ha wi qwar.

:||:

Cain war ej wahn at fruckta— satt sin hatt uppå och slog

Abel på sin mössa lukta— Och i mössan han ock dog.

Drick drick lät dig ej kufwas— I bouteillen ha wi nog. :||:

Karlar slåss i första strofens siutvers återkommer i Vhw.

FH följer Lsr bortsett från att de avslutande repristeck-

nen— som Lsr är ensam om— inte medtagits.

Ordförklaringar:

R. 2, surprise, överraskning. — r. 9 o. 10, hatt/mössa., se

nedan.

Endast namnen på bröderna och själva brodermordet

har visan gemensamt med berättelsen i l:a Mosebok 4.

Visans ram är det politiska grälet under senare delen av

1760-talet, den stundom oförsonliga striden mellan hat-

tar och mössor. Här är inte fråga om synd och skuld, i

stället får vi en ny, djärv tolkning: Kain handlar till för-

svar för sin hotade frihet. Mössorna regerade när visan

skrevs, och dryckesbröderna uppmanas att liksom Kain

inte låta sig kuvas.

Melodin till N:o 45

I ett flertal hss hänvisas till visan "Mor min hade en liten

piga" eller "Mor min hade och en piga". Flera andra
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Bellmansvisor har samma "ton", exempelvis: "Far min

gjorde mig om natten" (n:o 90 i denna volym), "Fåfängt

att jag hiertat skänker" (EU 1, s. 87), och "Lustigt är

ibland poeter" (CU 3, s. 363). Den gemensamma melo-

din för dessa har inte återfunnits. Strukturen ligger så

pass nära "Se god dag min vän, min frände" (FS no. 61),

att visorna kunde anpassas till dess melodi, men av flera

skäl—dels på grund av strukturdetaljer, dels med hänsyn

till den senare melodins popularitet, tror jag att det vore

oriktigt. Jfr melodin till no. 46, "I den stora deputatio-

nen", i musikbilagan, och musikkommentaren härnedan

s. 137 f. Däremot talar strukturella argument för att

arietten "Hvad jag ser! Mitt hjerta röres" i Bellmans lilla

"opéra-comique", Marcolphus (1760-talet, se StU VI, s.

39), har sjungits till samma melodi som dessa visor. Me-
lodiangivelsen i Marcolphus är den kryptiska "Betzij Bel-

la", som måste avse en kontradans (med en egendomlig

blandning av engelska och italienska: namnet "Betsy" =

Elizabeth). Tyvärr har "Betsy Bella" inte påträffats i

dansböckerna. I den nyfunna Lissanderhandskriften på

KB har både "Cain, Adams äldste gosse" och "Lustigt är

ibland poeter" ett repristecken efter sista versraden, nå-

got som förmodligen anger det rätta sångsättet; samma
tecken uppträder i Marcolphus' "Hvad jag ser! Mitt hjer-

ta röres".

S. 75: N:o 46, 1 den stora deputationen

Win 9, s. 242. Lsr 3, s. 137. V 21 al, s. 84. Bgm, s. 178.

Eht, s. 264. DGr 3, s. 52. Vhw 1, s. 97. (VU 1, s. 40.)

Dat.: Win.
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Attr.: Lsr, V21 al o. Vhw.

Win har som äldsta avskrift (3 år före Lsr) lagts till

grund för texten.

Avvikelser från huvudkällan:

S. 75 r. 15, ber (så Lsr o. V 21 al): Win (Vhw, VU):

'mer'.

S. 76 r. 15, pesterar (så Lsr, Eht o. DGr, konjekt. i SU),

Win (Vhw, VU): presterar.

Varianter:

Melodiangivelse endast i Win och Vhw.

S. 75 r. 9, ren prejudice, Vhw: en predudice'. — r. 10,

fullmagts-datum, Vhw [VU]: Tulmackt[,] datum'. — r.

19, V 21 al: alt är billigt som sker'.

S. 76 r. 4: Lsr: 'bittert och spanskt'. — r. 6, V 21 al:

'Och det sköljer han ner'. — r. 13, Lsr: 'och sig allarme-

rar'. — r. 16, Lsr: 'Får här fritt alt'. — r. 18, tömmas^ V
21 al o. Vhw (VU): 'fyllas'. — r. 21, darrar, V 21 al:

'dansar'.

Ordförklaringar:

S. 75 r. 2, stora deputationen var i den politiska verklig-

heten namnet på en deputation tillsatt av sekreta utskot-

tet i mars 1765 med uppgift att undersöka det s.k. kier-

manska växelkontorets förmodat egennyttiga affärer med
Riksbankens medel. Det var den mest spektakulära ome-

delbara följden av att mössorna tillträdde regeringsmak-

ten detta år. Deputationen förordade stränga straff för de

inblandade finansmännen. — r. 5, Fuhrman, se kom-

mentaren till följande visa. — r. 8, försvuren, edligt för-
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pliktigad. Växelkontorets män var förpliktade att använ-

da anförtrodda medel till en förstärkning av den svenska

växelkursen. — r. 9, prejudice, skada, förfång. Eg. 'dom i

förväg', utan rättslig prövning. Att sådana domar fälldes

var kritikernas huvudanklagelse mot Stora deputationen.

— r. \0, fullmagts-datum. Växelkontorets representanter

försvarade sig med att de handlat enligt Rillmakt från ti-

digare riksdag. — r. \ I, portugis, portvin. — r. \3,justice

(fr), (här:) rättskipning. — r. 16, säcken, tiggarpåsen. —
r. 17 ett quarter, rymdmått motsvarande ca 1/3 liter.

S. 76: r. 2, Interessen, räntor. — r. 4, bittert spanskt, kryd-

dat spanskt vin. — r. 6, billigt, rättvist. — r. 14, cam-

mar-economi, offentlig ekonomi. — r. 15, pesterar (av fr.

pester'), skäller, hannar. — r. 20 -sermon, predikan, här

närmast 'moralpredikan'.

Melodin till N:o 46

Wlns melodiangivelse "Si god dag min vän [min frän-

de]" identifierar melodin som den till FS n:o 61. Sist-

nämnda visan står i Åkn tillsammans med en tidsenlig

utskrift av melodin. Denna utskrift är dock så klumpig

att den kräver en genomgående rekonstruktion, vilket

har gjorts för visan i melodibilagan. I sitt ursprungliga

skick ser Akn:s melodi ut som fölier:

I
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Melodins härstamning har fastställts. I Flodmark 1882

kallas den för "Lubin aime sa bergére", men den vanliga

benämningen var "Vaudeville d'Annette et Lubin", eller

"Ah! Il n'est point de fete". Utom melodin i partituret

(återgiven i FS 1992:2, s. 360f) finns en närliggande va-

riant i La Clé du Caveau som n:o 772 (ej 272, som det

står i registret). Kompositören är, enligt P. Capelle, Blai-

se. Operetten skrevs av C. S. Favarts hustru tillsammans

med Voisenon och Santerre, och Blaise komponerade

och arrangerade musiken. Den spelades av den franska

truppen i Stockholm med stor succé från 17 febr. 1763

till 4 sept. 1769 (i allt 13 gånger).

Fallet utgör alltså ett av de tillfällen där man med stor

säkerhet kan konstatera att Bellman har upplevt musi-

ken på teatern. Så mycket intressantare är det därför, att

Bellmans melodi ter sig som en fri omgestaltning av det

musikaliska materialet. Vaudevillen bygger på en fem-

taktsfras som hos Bellman reducerats till en fyrtaktsfras;

den rör sig mellan tersen och kvinten, men hos Bellman

mellan grundtonen och tersen. Eftersom en revidering

skett för FS 1791, där melodiken i någon mån återställs i

riktning mot Blaise' melodi, kan man fråga sig om Bell-

man inte någon gång har sjungit början på melodin så-

som den står hos Åkn. Andra reprisen hos Bellman har

knappast något samband med vaudevillen, värken hos

Åkn eller i Åhlströms senare arrangemang. Eftersom ing-

en mellanlänk är känd, frestas man att kalla Åkn-varian-

ten för ett tidigt exempel på Bellmans fria sätt att hante-
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ra sitt musikaliska material. Bellman själv har varit för-

tjust i melodin, vilket bekräftas av ett stort antal texter

efter "Si god dag min vän, min frände":

"I den stora deputationen" (1767)

"Djefvulen besitter föret" (Marcolphus, 1767?, StU VI)

^'Tvenne loppor kom att träta" (1767, StU XIII)

"Bacchus du vår hälsa vårdar" (1771, StU VI)

"Flyt då fram, Neptuni snäcka" (1773, StU VIII)

och "Månan tändes, dundren ljunga", (1791, StU II),

där en ny gestaltning av melodin—återigen med ett Bell-

manskt ingrepp—presenterar den som en sorts "signa-

turmelodi" för FS.

Ytterligare en sorts bekräftelse av Bellmans ingrepp i

melodin är Carl Envallssons melodianvisningar i Sven

och Maja (1789), Raton och Rosette (1799) och Iphigenie

den andra (1800), nämligen "Lubin er till bröllop bju-

der" (den sv. översättningen av vaudevillens första rad),

och "Il nest point de fete" (jfr "Ah! Il nest..." i La Clé

du Caveaii). Det är den franska melodin som Envallsson
menar och inte den välkända Bellmansmelodin.

S. 77: N:o 47, Vår Bacchus blefdöd

Win 9, s. 341. Nhr-68, s. 25. AC, s. 287. Hjm 2, s. 320

(str. 1—4). V 21 al, s. 89. Bgm, s. 179. Eht, s. 266. DGr
2, s. 29. Vhw 1, s. 102. W. s. 215. FH, s. 181. (Bih., s.

99. — närmast DGr.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.
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Varianter (var. efterW redovisa separat):

60-talsavskrifterna Win, V 21 al, Nhr-68, AC och Hjm
har alla samma rubrik (V21 al som fotnot). W:s rubrik:

'Bacchi Begrafning'. De tidiga tryckens, även FH:s, ru-

brik, "Fredmans epistel om Bacchi begrafning" härrör

från Bih. -redaktionen.

S. 77 r. 6, afglas, Nhr-68, Hjm, V 21 al o. PH: och

glas'. — r. 17 (19) o. 18, digför I ... du dör, Nhr-68 (o.

Bih.) 'för dig / ... och tig. — r. 18, dör, V 21 al: 'bör\

S. 78 r. Just tvä, FH: 'Ett par . — r. 5, AC: 'så kannor

och krus'. Nhr-68 har r. 4—5 omkastade. — r. 6, Nhr-

68: 'En Stads Upbördsman med tafla och krus'. (Jfr

Bih., s. 100, r. 4—6: 'Se'n kom der ett krus, derefter två

ljus, / En Stads-Uppbördsman med tafla och rus'.) — r.

11, Hjm o. Bgm: 'I det första led'; V 21 al, Vhw o. FH:

'uti första led'. — r. 12, ensam han, Hjm o. Vhw: 'ensa-

men'; Nhr-68: 'ensammer'. — r. 14, V 21 al: 'kämner

Kolmodin'. — r. 15, Och, V 21 al: 'Som'; FH: 'Han'. —
r. 23, Fyllbultar, FH: 'Fullbyttor'. — r. 24, och tråg,

Vhw: 'et tiåg'. — r. 25 o. 26 är omkastade i FH. — r.

27, FH: 'Chor / Ett stådigt parti!'.

Varianter och Bellmanskorrekturer i W. [Bn] står för

Bellmans rättelser. [=] anger överensstämmelse med
Wln:s här återgivna text:

S. 77 r. 4, stolt, till begrafning, W: 'ståtligt begrafven' [Bn:

=]. — r. 6, af W: 'och' [Bn =]. — r. 7, ringde, W: 'kling-

de [Bn =] — r. 15, Vår, W: 'Den'. — r. 16, W: Men
skynda från grafv^en, och granne Dig värm'. —^ r. 17, dig

för, W: för dig'. — r. \%, du dör, W: 'och tig'.

S. 78 r. 4, W: 'Sen kom där et Krus, [Bn: 'kom' ändrat till

'bars']. — r. 5, W: 'Därefter två ljus'. — r. 6, uppbörds-
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commisariusy W: 'stadsuppbördsman. — r 8, raison, W:
^ran^on, — r. 10, alt, W: 'han. — r. 11, W: 'Och i

främsta led' [Bn: 'i främsta det led]. — r. 13, Därnäst

med, W: 'Sen med en'. — r. 15, med, W: 'i'. — r. 17,

som, W: 'är'. -— r. 22, W: 'Näst vagnen där låg'. — r. 23,

I där lag, W: 'et tjog'. — r. 24, W: Med hattar peruker och

I käppar och tråg.

' S. 79 r. 3, Pindiske, W: 'Indiska [Bn: =]. — r. 7, Herr,

W: 'Bror'.

W kastar om strof 3 och 4.

Av de tidiga trycken innehåller Bihang till Fredmans

Epistlar en svårt korrupt, rytmiskt missuppfattad version

medan FH har en text som ligger Wln:s och V 21 al:s

mycket nära.

Ordförklaringar:

|
S. 77 r. 4, höd, bjöd. — r. 1 , fruntimret, damerna. —
placei^x), plats. -— r. 9, gäl, gård. — 11, Processen, prosse-

1 sionen. — r. 12, Fuhrman, se nedan. — kolt, kort rock.— r. 13 prestafuen (ry., 'ledsagare'), eg. den person som

j

anför ett begravningståg. Här benämningen på den flor-

' behängda stav denne bär. Bellman använder ordet i såväl

dess egentliga betydelse som i denna dess folketymolo-

1 giska tolkning.

;j

S. 78 r. 3, utslagne här. Att bära håret fritt, d.v.s. inte

'knutet i en piska eller täckt av en peruk var på 1700-ta-

j

let uppseendeväckande och kunde användas som uttryck

I

för djup sorg. — r. 5, med krus, efter att ha blivit krusad,

kruserligt (en tafla, d.v.s. en griffeltavla för noteringar, är

vad han för med sig). — r. 6 med [...] rus, berusad. — r.

8, raison, skäl, anledning. — r. 10, alt, altfort, vidare. —
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r. 12, Schmidten, den ung. vid tiden för visans tillkomst i

fattigdom och armod avlidne vicekorpralen von Schmidt

vars egen begravning skildras i FS n:o 27. — r. 14, Kol-

modin, sedan 1763 kämnär vid södra kämnärsrätten (jfr

variantförteckningen ovan) och av Bellman kallad "Rid-

dare och Commendeur af Bacchi Orden". — r. 19, Sten-

berg, en annan av dem Bellman funnit värdig att ingå i

sin fantasi Bacchi Orden. Som Nhr-68 riktigt påpekar ti-

tulerades han jägmästare. — r. ?>, pa staten, som ordina-

rie anstälda.

S. 79 r. 3 Pindiska fält. Pindos är ett nordgrekiskt bergs-

massiv som (vid sidan av Parnassos) har nämnts som
ApoUons och sånggudinnornas, de nio musernas hem-

vist. Här närmast ett allmänt uttryck för gudarnas hem.

W:s varianter har inte särnoterats i detalj därför att de är

intressanta i sig, tvärtom. Däremot kan det vara intres-

sant att få en uppfattning om kvaliteten hos den källa

som gav utgångsmaterial till ederingarna av FE 1990 och

FS 1991. Det intressantaste är givetvis Bellmanskorrek-

turerna.

W är i de första texterna en ganska gammal källa, från

omkr. 1775, men den har att döma av de ofta korrupta

texterna tillkommit på ett avsevärt traditionsavstånd från

Bellman. Inte förrän i samband med redigeringen av ori-

ginalupplagorna 1790 och 1791 kom Bellman i kontakt

med denna hs, och hans rättelser i den är allt annat än

grundliga. Bortsett från några eftertryckliga "ej af Bell-

man" har han koncentrerat sig på de texter som skulle

publiceras.

De många korrekturerna i "Vår Bacchus blef död" ty-
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der på att visan varit påtänkt som en av Fredmans sång-

er. Valet har troligtvis stått mellan denna och den unge-

fär jämnåriga "Så slutas våra Sorgedar" som blev FS n:o

23. Dessa båda visor om Bacchi begravning är variatio-

ner på samma litterära textidé och båda hade varit en för

mycket i FS.

De svagheter som Bellman inte har korrigerat vittnar

väl snarast om att han givit upp hoppet om denna visa

sådan den förelagts honom i W-versionen. Dessvärre

kom också konkurrentvisan, "Så slutas våra Sorgedar" att

införlivas med FS i en klart sämre version än den ur-

sprungliga (se FS 1992:2, s. 236 ff).

I båda visorna om Bacchi begravning, liksom i två an-

dra begravningsvisor från samma tid, FS n:o 26 och n:o

27 om Fredmans respektide Schmidts begravningar,

uppträder personer som vittnar om att det rör sig om ti-

diga Bacchi Ordens-visor eller visor som tillkommit un-

der inflytande av denna ordensflktion. Men de innehål-

ler också drag som visar att Bacchi Orden ännu inte tagit

fast form som poetisk fiktion. Till dessa drag hör insla-

gen av allsång i ofta "chorus"-markerade refränger— vi-

sorna hör snarare till sällskapssångarens repertoar än till

estradörens. Hit hör också Bacchi lekamliga närvaro (i

den senare ordensdiktningen är han en abstrakt gudom)

och den framträdande roll som Fuhrman spelar. Denne
är känd från äldre visor (se n:o 2, 10, 11, 32, 37, 42, 46,

48 o. 79), men hör av naturliga skäl inte till Bacchi Or-

dens medlemmar, till dem som enligt Oxenstiernas upp-

gift skulle ha mertiterat sig genom att "till det minsta två

gångor, för allas åsyn legat i rännstenen", d.v.s. genom
offentligt fylleri.

Fuhrman var en ordningssam och hård affärsman som
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genom giftemål (han konserverade vinskänken Friedleins

änka och kom därigenom över Storkällaren) och genom
hårt arbete skaffat sig rikedom och svingat sig upp till

höga positioner i samhället. Han blev vinskänkssociete-

tens Äldste föreståndare, Kunglig hovkällarmästare och

en av de mest inflytelserika i Tyska församlingen, vilken

efter hans död tillsammans med stadens barnhem fick ta

emot stora men hårt villkorsbestämda donationer ur

hans kvarlåtenskap. I Bacchi tjänst var Fuhrman inte

som Fredman och bröderna i Bacchi Orden konsument,

han var distributör, och när han uppträder i Bellmans

bacchanaliska visor är det just i denna roll. Ja, ofta upp-

träder han som vinhandeln personifierad. Så i visorna

om Bacchi bröllop och begravningar, där han inte hör

till de närmast jublande respektive sörjande, d.v.s. fylle-

risterna, utan till ceremonimästarna. Han raglar inte,

han prestaverar. I Bellmansvisorna har han spelat ut sin

roll efter 1767, det år då han i samband med gamla råd-

husets och Storkällarens rivning drog sig tillbaka till en

mer diskret grossistverksamhet.

Föga anade Bellman när han skrev dessa visor, att han

tio år senare skulle gifta sig med Lovisa Grönlund, den

mäktige Fuhrmans styvdotters dotter.

Melodin till N:o 47

Hss ger ingen melodiangivelse vid denna visa, och ingen

forskare eller utgivare har lyckats identifiera den. En viss

strukturell likhet med en tidiga Bacchi Ordensvisa från

1767, "Gode Herre och Man", leder inte till någon an-

vändbar musikalisk källa (se Jeansons musikkommentar,

StU IV, s. 83). Melodin är helt okänd.
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S. 80: N:o 48, Klappa uppå din taska

Win 10, s. 107. Vhw 1, s. 104 (str. 1). (Byström 1945, s.

96— efter Win.)

Dat.: Win
Attr.: Vhw.

Varianter:

Vhw saknar rubrik liksom repristecken efter slutversen.

S. 80 r. 9, Vackra, Vhw: 'Korckar'.

Ordförklaringar:

S. 80 r. 1, Marknads Visa., marknadsutroparens visa. r. 2,

taska, väska. — r. 3, böxsäck, ficka, ofta sydd utanpå

plagget. — r. 7, Fuhrman, se kommentaren till föregåen-

de visa. — r. 8, snorkar, pockar. — r. 13: den obesvarade

kärleken. (Hendiadys: Astrilds korg. Astrild — se

komm. till s. 15 r. 23). — r. 15: sedlar med 6 dalers no-

minellt värde i kmt, s.k. plåtsedlar. — r. 16, kyt, byt

(framförallt i samband med skojares affärer).

5. 81 r. 4, ducater, värdebeständiga guldmynt som knap-

past förekom i handeln under dessa inflationstider. — r.

6, Stenberg, se ordförkl. till s. 78, r. 19. — Fredman, ur-

makaren som blev epistlarnas apostel, se nedan.

Visan är, som Olof Byström påpekat, märklig först och

främst som en av de första i vilka Fredman framträder.

Något tidigare i Win, vid slutet av del 9, är visan om
Fredmans begravning (sedermera FS 26) inskriven. Det
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är en fantasi i vilken Fredmans begravningståg framställs

som en parodi på en ståtlig ordensbegravning. "Klappa

uppå din taska" är unik som den enda visa där Fredman

uppträder utan att spela någon framträdande roll. Han
|

namnges bara som en av flera fyllerister på torget. Kan-
|

ske innehåller denna oslipade visa den i all sin antydande
|

knapphet mest realistiska Fredmansbild Bellman givit
j

oss. Nästa gång han dyker upp i en Bellmansvisa är i

"När Bacchus predika", N:o 95 i denna samlling, och i

denna uppträder han redan som den apostel vi senare

möter i de tidigaste epistlarna (se s. 229).

Melodin till N:o 48

Även här sviker oss hss när det gäller melodiangivelser.

Visan äger en strukturell likhet med den tidiga tillfällig-

hetsvisan till Ingrid Margaretha Lissander, "Opp, opp,
j

himla- basuner!" från 1765 (StU VIII, s. 36). I den enda
j

hs där den återfinns. Gir, saknas emellertid också den

nödvändiga uppgiften om melodin. Denna förblir alltså

okänd.

S. 82: N:o 49, Och när du blir bjuderiy sä gäck i kalas

Win 10. s. 134. V 21 al, s. 70. Vhw 2, s. 7. (VU 1, s. 44.

SU 5, s. 129, i huvudsak efter VU, men med förstara-

den: 'När som du blir bjuden, så gäck i calas'.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.
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Varianter:

S. 82 r. 2, din värdför alU V 21 al: 'ditt värdfolk för'. —
r. 12, kom då i ... då rak, Vhw: 'kom uti ... helt rak'. —
r. 20, drick då, Vhw: 'sen drik' (SU: 'drick se'n').

S. 83, r. 9 o. 19, drick, V 21 al o. Vhw: 'friskt'. — r. 10,

så kan du ta rus, V 2 1 al: 'så kan du ta mus' med alterna-

tivet 'tag Dig en pris snus'; Vhw: 'kan du ta lius' (se ned-

an).— r. 20, en flicka, ett,N 2\ al: 'din flicka vid'.

Ordförklaringar:

S. 82 r. 2, grace, nåd. — r. 4, Bellman, Tilas (komma-

tecknet ursprungligt), Bellman och Tilas. Jfr "Daphne,

Melicerta", s. 47 r. 8 och "Iris, Bacchus", s. 182, r. 8.

Betr. Tilas, se nedan. — r. 16, Var inte girig (Tag inte för

dig mer än din del).

S. 83 r. 8, Kyrkbrinkens stubbar, Storkyrkobrinkens kjol-

tyg {stubbar, underkjolar). Storkyrkobrinken var känd

som tillhåll för prostituerade. — r. 11— 12, märka ett

rop I Från flygande örnarpå målade stop, lockas att slinka

in på en krog eller källare. Carlén i not till CU 3, s. 227:

"Dryckeslagens fordna trästop hade stundom locken

prydda med fåglar och andra figurer".

Trots den dryckesvisebetonade refrängen är detta en visa

som förordar måttlighet vid bålen och ett sedesamt upp-

förande på hemvägen: gå raka vägen hem mellan glädje-

flickornas och krogarnas Skylla och Karybdis! Tredje

strofens slutande rimord är osäkert. Win har en upprep-

ning av "rus". Dels är upprepning i stället för rim ytterst

ovanligt hos Bellman, dels ger det i detta fall knappast

någon riktigt god mening. Völschow har reagerat mot
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upprepning vid sin avskrift av Win, men hans förslag ger

inte heller god mening. Ljus tar man för att kunna gå till

sängs, när man har lagt sig blåser man lämpligen ut det.

Det är inte uteslutet att att V 21 al:s ursprungliga skriv-

ning är äkta, även om denna sångart att döma av alterna-

tivförslaget varit allt för grov även för denna visboks el-

jest allt annat än pryde skrivare. Något hållbart underlag

för en emendation har vi tyvärr inte.

Samuel Oluf Tilas var Bellmans fyra år yngre vän och

skaldekollega. Som poet och visskald var han en mer

konventionell, mer genomgående salongsmässig repre-

sentant för rokokon än Bellman, men det hindrar inte

att visor av honom ibland tillskrivits den senare. Tilas

hörde till umgänget i Lissanders hem, och näst Bellman

är han den skald Anders Lissander berett det största ut-

rymmet i sin vissamling. Det nära förhållandet mellan

Bellman och Tilas, och den senares ställning i kretsen

kring Lissander, belyses av att Tilas tillägnades ett helt

långt Bacchi Ordenskapitel inför sin avresa till beskick-

ningen i Konstantinopel där han fått tjänst {Bacchana-

liskt Härholds-capitel, hållit på Sulpitii dag den 20 April

1771. StU IV, s. 127). Det blev samtidigt ett avsked —
Tilas dog redan påföljande år i den turkiska huvudsta-

den.

Melodin till N:o 49

Ingen melodi eller melodiangivelse till denna visa har

återfunnits. I detta fall är det emellertid helt säkert att

Bellman har använt samma sångmönster som i en hyll-

ningsdikt till Ingrid Margareta Lissander . Det gäller

"Ack ljuvliga stunder! Min Sköna, ett ord" (StU VIII, s.
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82, daterad till "1760-talet?" av Olof Byström). Inte ba-

ra den ungefärliga samtidigheten, utan också upprep-

ningsorden i refrängen: "Klinga, Gåsse, klinga" (jf. re-

frängen "Gubbar, drick, gubbar") och hela det rytmiska

mönstret och rimföljden vittnar om att visorna bygger

på en gemensam melodi.

S. 84: N:o 50, Bacchus satt bakom gardinen

Win 10, s. 137. V 21 al, s. 71. Vhw 2, s. 9. Sdn 1, s. 98.

(VU l,s. 46. SU5,s. 19.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw, Sdn, V21 al.

Samtliga varianter:

Rubrik förekommer bland hss endast i Win.

S. 84 r 2, V 21 al: 'Mel: Nu har den fördömda kocken.

— r. 10 torra^ V 21 al: 'tomma. — r. 15 Bläddra,

bläddra, Sdn: 'Bläddra länge'.

S. 83 r. 1, Ulfvens, V 21 al o. Sdn: 'Schindlers'. r. 2, Tän-

da, Vhw: 'tände'.

Ordförklaringar:

S. 83 r. 'b, yEsculapius, Asklepios, läkekonstens gud i gre-

kisk mytologi. — r. 11, brädden, marginalen. — r. 13,

vide, se. — Höjers protocoll, se nedan. — Emidsion, eg.

blandning av olja och vatten, här mixturen (e.d.).

S. 85: r. 1 Grefvings press, L. L. Grefvings boktryckeri, St.

Nygatan 26. — Ulfvens låda, bokhandlare Ulfs boklåda,

intill Grefvings tryckeri. — r. 2: ger aldrig sådana kun-
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skapen — r. 3, Felix, möjligen Felix martyren (30 aug.)?

— Lazarus, mannen som Jesus uppväckte från de döda

(Johannes 11.)

Bacchus' pharmakopé var försedd med kapitelsamman-

fattningar i marginalen. Bellman ger publiken en hänvis-

ning: "vide Höjers protocoll". Höjer el. Höjers är rimli-

gen identisk med den samlare av supvisor som uppträder

i några anonyma visor i Wallens stora samling: "En vjsa

vill jag siunga / som Höjers intet kan / Förr hört af nå-

gon tunga / När supa skall gå an /... (Win 9, s. 244). ... /

Honom [Höjers] altjd när vi glasen fatte / prisa vj som

gedt Supwjsor all /... . En "Förteckning på följande af

Bacchi Commendeurer, som ifrån Ordens instiktelse,

den 4 December eller Barbara dag 1 766, afgått från verl-

den" (DGr 2, s. 84, tryckt i Bihang till Fredmans epistlar)

upptar bl. a. "Höijer, Medicinse Licentiat och Archivari-

us". Förteckningens uppställning visar att den sista titeln

motsvarar hans funktion i Orden— han var dess arkiva-

rie. Hans "arkiv", d.v.s. samling av supvisor, "Höjers

protocoll", tycks ha gått förlorat, men har måhända ef-

terlämnat spillran av en avskrift.

Visboken V 2 1 al är en visbok i psalmboksformat som

upptar 5:e och 6:e delen av Bacchanaliska Samlingen..

Där "Femte Tomen" slutar kan man läsa i miniatyrskrift:

"Collationer H". V 21 al skiljer sig från kända hss bl.a.

genom en mängd symboler, stämplade i marginalen,

"brädden", bredvid vistexterna. De är inte lätta att tolka,

men deras syfte är tydligen systematiskt — att tala om
vad för slags visa det rör sig om. (Se vidare Kring källor-

na 1980, s. 52ff.)
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Kopplingen mellan avskriften V 21 al och Höjers vis-

samling är i svagaste laget, och jag skulle inte ha gjort

den om det inte hade varit helt uppenbart, att de texter

som skrivits av i denna samling står texterna i Win myck-

et nära— både i fråga om texternas sångarter och ifråga

om sådant som ligger utanför visornas sångtexter: rubri-

ker, melodiangivelser, den ordning i vilken de uppträder

i samlingarna. Möjligt är att V 21 al, Bacchanaliska Sam-

lingen med sina "summariska" symboler i marginalerna

kollationerad av "H", är en avskrift efter den samling

Bacchus bläddrar i för att hitta den rätta medicinen. Sä-

kert är att dess förlaga tillkommit inom eller mycket nä-

ra den krets inom vilken ett flertal av Bellmans baccha-

naliska ungdomsvisor framfördes av Bellman själv.

Melodin till N:o 50

En lång kedja av melodiangivelser förbinder denna visa

med visor av Bellman och andra i Win, t. ex.:

Bacchus satt bakom gardinen;

Gammal gubbe helt allena

(StU VI, daterad nov 1766)
4

Aldrig såg man någon giöra

(Bellman? StU XIII, \7GG-G7)

4

Lät oss utj alla safter

(Som föreg.)

Lät oss kocken slå vid öra

(Som föreg.)
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Kedjan leder oss runt i en cirkel, eftersom "Lät oss kock-

en slå vid öra" är en strof som vanligtvis ingår i "Aldrig

såg man någon giöra" (se StU XIII, s. 238ffr). Om den

anonyma visan "Lät oss utj alla safter" betraktas som
källvisan, leder kedjan inte fram till någon melodi. Bell-

mans visa "Lät oss alla glasen tömma" (StU VIII, daterad

senast april 1768) är närmast en efterbildning i "Lät

oss... "-serien (i musikkommentaren betecknas dess me-

lodi som okänd).

Det var Sondén som på strukturella eller vistraditio-

nella grunder i sina kommentarer {Valda Skrifter VI, s.

360), säkert helt korrekt fastslog, att "Gammal gubbe

helt allena" skulle sjungas till melodin i FS no. 37, "Gla-

da Bröder när vi dricka", från senare hälften av 1760-ta-

let. Yngst i den ursprungliga gruppen av visor till denna

melodi är "Fädrens dygd och hiältars sinne" (tryckt i

Eichhorn II, s. 31), med sin överskrift i den nyfunna

Lissanderhandskriften "1771 17/6".

Utanför denna ursprungliga visgrupp har två sena

Bellmansvisor sjungits till samma melodi, "Granne, se på

chartan bara" (StU X) och "Med violen vid vår kanna"

(StU XII). Båda dessa visor bör ha skrivits 1791, när

tryckningen av "Glada Bröder när vi dricka" var aktuell.

Olof Byströms datering av visan i StU X: "omkr. 1789",

kan justeras framåt i tiden med hjälp av Gunnar Flill-

boms avhandling C.M.Völschows Manuskript, s. 85ff

Melodin förekommer, utom i Fredmans sånger, i ett

manuskript på MAB, Dansbok 5, och där som nr. 25:

"Marche". Handskriften, en Allegro, Marche och Petzine

Notebok...ii\\\öng Joannes Andreae Thidstedt" kom till

1756. Marschen har återgivits i musikbilagan med min-

dre justeringar: en fjärdedel (upptakt till nästföljande
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takt) har slopats i takterna 12, 13 och 14. Förutom av

Bellman har melodin använts av Carl Envallsson i Bobis

bröllop (1788) till "Tjenarinna, kära syster" (akt I scen

7). Envallssons version är stympad, men dess melodifö-

ring är mycket lik den vi möter i Thidstedts notbok.

S. 86: N:o 51, Bacchusfrågade Cloris en gäng

Win 10, s. 153. V21 al, s. 94. Vhw 2, s. 10. (VU 1, s.

48; SU5,s. 51, efter VU.)

Dat.: Win.

Attr.: V21 al o. Vhw.

I hss är andra strofens refräng förkortad.

Varianter:

Rubriken "Bacchus och Cloris" i SU (och CU) förekom-

mer ej i någon känd hs.

S. 86 r. 4 o. 8, V 21 al: 'Oui bon, bon, bon /.../ Oui

non, non, non. Denna variant kan mycket väl vara äkta.

Det är Wlns version som via avskriften i Vhw har för-

medlats till 1 800-talstrycken. — r. 9 o. 13 (även s. 87),

, V 21 al: '•///•'; Vhw har här ingen

markering. — r. 16, .-H; .-H.- .'H;,
Vhw: ':||:'; V 21 al:

'-Hl-'.

SU:s tolkning: 'Galant, :||: / Bastant! :||:'. Så länge melo-

din är okänd, och det har den uppenbarligen varit redan

för Völschow (Vhw), är fältet för strukturella gissningar

fritt.
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Ordförklaringar:

S. 86 r. 1, Cloris. se komm. till n:o 16, s. 74 f.

S. 86 o. 87 r. 9 o. 13, Chorus duplex, dubbelkör. Me-
ningen bakom den i sammanhanget parodiska anvis-

ningen kunde vara att denna del av refrängen sjungs av

två röster— som gestaltar Bacchus och Cloris— medan
den följande som är betecknad Chorus Chorissimus, kö-

rernas kör, sjungs av hela sällskapet.

Strecken i strofernas 9:e och 13:e vers har av Völschow
^

(Vhw, se ovan) tolkats som en flerfaldig reprisering av
|

Häll i. Man kan tänka sig att Wln:s skrivning står för en

ljudhärmning (jfr N:o 151), men den kan också markera

en paus i sången under vilken sällskapet häller i (sig).

Melodin till N:o 51

Melodin har inte påträffats, och visan är även okänd som
"timbre'*. Varken Win eller Vhw har någon hänvisning,

j

och Carlén har heller inte lyckats identifiera den. Den
senare delens struktur är osäker, delvis på grund av ra-

derna 9 och 13.

S. 88: N:o 52, Putten Lutten Tura

Win 10, s. 159. V 21 al, s. 79. Vhw 2, s. 12. Sdn 1, s.

94. (EU 1, s. 22— efter Sdn o. Schr.)

Dat.: Win.

Attr.: V21 al o. Vhw.
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Tankestrecken ffr textrefrängerna har tillagts. Win för-

kortar r. 11 : 'Kom och etc'.

Varianter:

Rubrik i Sdn 1: 'Öfv^ersättning från Polskan.

R. 3, Vhw: ' Tutten lutten tura; Sdn: 'Putten lutten lura.

radparen 6—7 o. 9—10 är omkastade i Sdn 1. Win och

V 2 1 al är likaiydande.

Ordförklaringar i egentlig mening vore tämligen me-

ningslösa här. Liksom i övriga visor skrivna till denna va-

riant av fackeldansmelodin är texten uppdelad på fyra

treradingar som var och en avslutas med refrängen. Här

innehåller varje treradings förstarad en nonsenstext som i

visans senare del slutar med ett ord som ger bacchanalis-

ka associationer {Trätta, Lapa). Andra radens inledande

Det är vill demonstrerar att treradingarnas mellersta rad

skall föreställa översättningar av föregående. Poniatovski

är ett ord Bellman huvudsakligen tillgripit för att det har

en främmande ljudbild, någon meningsfull plats har väl

Polens siste kung, Stanislaus Poniatowski knappast i

denna visa. Viskan (r. 7) är ett överraskande och origi-

nellt Bacchusattribut. Det har närmast samma betydelse

som i ordet 'kanonviska och skall förstås i samband med
föregående treradings Strupen skura. Det rör sig sanno-

likt om en dryck som river i halsen.

Melodin tiU N:o 52

Fackeldansmelodin till denna visa återfinns som melodi
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till n:o 43, musikbilagan. Jfr musikkommentaren till

denna visa, s. 126f.

S. 89: N:o 53y Klang medpukor och basuner

Win 10, s. 160. Hjm 2, s. 283. V 21 al, s. 79. W, s. 186.

Vhw 2, s. 15. Sdn 2, s. 80. Sdn 2, s. 102 (lakun). (SU 5,

s. 30).

Dat.: Win.

Attr.: Vhw, Sdn o. V 21 al.

Avvikelser från huvudkällan:

S. 90 r. ^, flaska (så Hjm, V 21 al o. SU): Win: ' flaskor.

Emendation m. hänsyn till ordets funktion som korrelat

till dig, r. 2. Det ziMog^idcåmar runde stör visserligen re-

dan det den språkliga kongruensen, men eftersom rela-

tionen till vinet här som så ofta hos Bellman, och i

dryckesvisan i allmänhet, uttrycks i en erotisk metafor

(jfr n:o 2) har Bellman valt ett objekt i singularis, och ett

korrelat bör förhålla sig kongruent till detta. Völschow

har— språklogiskt— valt det närmaste korrelatet: 'Söta

flaskor, Åhmen runde'. SU 5 har gjort båda korrelaten

entaliga: 'Söta flaska, tunna runda!'.

I Sondéns summariska källförteckning till SU 5 (ett

koncept som ingår i hs Sdn) hänvisar han till två varian-

ter i Sdn 2, en på s. 80 och en på s. 102. Den senare är

nu en lakun i hs, men texten i SU har av allt att döma
framförallt byggts på denna för oss oåtkomliga källa.

Därför tas här varianter ur trycket SU upp i variantför-

teckningen.
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Varianter:

Rubriken i SU 5, 'Bacchus Dansmästare' är sannolikt en

sentida rubriksättning.

Melodiangivelse i Hjm: 'La jeune Indienne'.

S. 89 r. 3, SU: 'Änglahjertan!'.

S. 89 o. 90 r. 7, Vhw o. Sdn 2 s. 80 (men ej SU) har en

uppdelning av denna rad på två verser: supa / Supa.

Sdn 2 s. 80 skriver ut 'Trio' som mellanrubrik. Vhw
iakttar normal strofskillnad mellan strof- och triodel. V
21 al och SU skriver ihop strof och trio som en samman-

hängande strof

W:s version, svårt korupt, saknar intresse i detta sam-

manhang.

Ordförklaringar:

S. 89 r. 3, Agta hjertan. Såväl huvudord som bestämning

har hos Bellman skiftande betydelser. Hjärtat, tänkt som
säte för ömma känslor, får ibland beteckna den som hy-

ser eller den som väcker kärlek eller åtrå. Jfr FE 4:6,

"Änglar och Hjärtan", närmast ett pleonastiskt uttryck

för "hjärtungar" för att välj ett samtida uttryck. Agta får

vid denna tolkning närmast innebörden "sannskyldiga".

Tolkar vi Agta som i uttrycket "äkta makar" får givetvis

hjertan en vidare innebörd av kärleksfulla människor. In-

nebörden är hur som helst en annan än i r. 10, där Hjer-

tat avser organet såsom säte för livskraften. — paiduner^

himmelssängar (eg. sänghimlar el. sängomhängen).

S. 90 r. 2 stinty oawänt, i sammanhanget: hotfullt. — r.

3 taskbok, plånbok (i nutida mening). — jäspar döden,

gapar tom. — r. 4, Croesi klint, rikedomens krön. Croesus

el. Kroisos var den siste kungen i Lydien. Känd för sina
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omätliga tillgångar har han fått personifiera rikedomen.

Klint, eg, backe, berg. —- r. 6 trumfar, bildat till kort-

spelstermen trumf Hos Bellman ofta i betydelsen "slår

näven i bordet". — r. 9, åmar, vintunnor. — r. 1 1 sprun-

de, vinfatets tapphål, se s. 328.

Melodin till N:o 53

Den melodiangivelse som uppträder i Hjm, och som

även förekommer i hs W (Vf 26a, KB), "La jeune Indi-

enne", har uppmärksammats av Carlén (not i CU 3, s.

110), men melodin har inte varit honom bekant. Sam-

ma timbre står även över en anonym visa, "Wi med det-

ta glaset, gåssar", n:o 174 i DIG 1:4. En melodi med det-

ta namn förekommer i en okatalogiserad dansbok på

MAB, ser. 1:4509, Anna Christina Hellströms Danshok,

som n:o 6. Samma kontradans förekommer i Åkerhielms

Dansbok (KB, S. 136, no. 136). Texternas och melodier-

nas strukturer är sinsemellan så pass olika att alla anpass-

ningsförsök har varit förgäves. Nils Afeelius {Bellmans

melodier, s. 34) lade märke till denna diskrepans och til-

lade följande kommentar:

Tillbaka till teatern kan man också följa [...] "Klang med pu-

kor och basuner" [...] Den pjäs som anges, La jeune Indienne,

är dock inte, som man skulle tro, ett sångspel utan en enakts-

komedi av Chamfort, först på 1790-talet uppförd med titeln

Den Indiska flickan men mellan åren 1766 och 1770 spelad

på franska. I den tryckta texten ingår ingen visa, och det mås-

te därför röra sig om något tillfälligt tillägg—kanske ett avslu-

tande divertissement.

Om pjäsen La jeune Indienne kan ha haft anslutande

musik, eller om själva teaterstycket kan ha inspirerat nå-
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gon att komponera en ny kontradans, kan lämnas där-

hän. Problemet har lösts på ett överraskande sätt: en an-

nan melodi, också kallad "La jeune Indienne", har på-

träffats i Salomon Eklins Contradansbok på Landsbiblio-

teket i Växjö. Den "nya" melodin speglar utan tvivel

Bellmans musikkälla för "Klang med pukor och basu-

ner". Den visar sig vara den hittills okända källmelodin

för FE 73, "Fan i fauteuillerna". Olikheterna mellan de

två visorna är stora: FE 73 är ordrikare och har ett myck-

et komplicerat rimmönster (jfr Massengale, The Musical-

Poetic Method ofCM. Bellman, Uppsala 1979, s. I40f).

En jämförelse med den enklare strofiska uppbyggnaden

av "Klang med pukor" visar vilken utveckling som ägde

rum i Bellmans konst mellan åren 1767 och 177L
"La jeune Indienne" återfinns i melodibilagan tillsam-

mans med Bellmans visa. På grund av melodins instru-

mentala utformning i Eklins dansbok, ter sig kontradan-

sen svårsjungen. Jag har valt att ta med Eklins violinfigu-

rer, men några av dessa krumelurer bör nog förenklas ef-

ter sångstämmans behov. Några detaljändringar har ändå

gjorts: i takt 8 och 24 har en extra åttondel lagts in, och

i takt 12 en extra sextondel. I takt 16 och 32 har däre-

mot violinens sista låga a ersatts med en fjärdedelspaus.

S. 91: N:o 54y En cameral

Win 10, s. 162. V 21 al, s. 81. Vhw 2, s. 16. Sdn 1, s.

98. (VUl,s. 53. SU5, s. 21.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw, V21 al, Sdn.

Avvikelser från huvudkällan:
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R. 11—12 och 22—23 skrivs i Win 'Och Bachus Ba-

chus / Preses, prises :||:' Repristecknet tolkas som avsåge

det enbart det sista ordet, och versdelningen har juste-

rats, allt i enlighet med V 21 al och Sdn (se nedan.

Trycket i SU tolkar strukturen annorlunda). Emendatio-

nen bygger framförallt på en jämförelse med den metris-

ka strukturen i andra visor inom samma parodifamilj,

h:o 57 och 109 nedan och n:o 33 i StU XIII (se kom-

mentaren StU XIII, s. 142). Bristen på känd melodi till

dessa visor gör den metriska tolkningen ytterst osäker.

Varianter:

Win är ensam om rubrik bland hss. SU:s rubrik 'Bac-

chus Domare' saknar motsvarighet i Sdn och har sanno-

likt skapats av Sondén vid ederingen.

R. 11—12 o. 22—23, V 21 al o. Sdn: 'Och Bacchus

Bacchus Praeses / Prseses Praeses ; Vhw: 'Och Bacchus

Bacchus :||: / Praeses Praeses :||:\

Ordförklaringar:

R. 3, cameral. Vad Bellman menar är oklart, men rim-

met är ju bra. Som substantiverat adjektiv kan ordet tol-

kas "kameral person", en tjänsteman inom statsförvalt-

ningen (se nedan). — r. 4, constitutoriaU ämbetsmans

fulmakt. — r. 11, pmses, (rättens) ordförande. — r. 1

5

lustigt bör vara adverbial till går., bort inte ett subjekt

med Alt som bestämning. Processen som är kort är för-

stås glasens tömmande. — r. 17, Domsätet, domstolen.

— r. 19. bärs, står uppskriven. Raden kan syfta på en

korkstämpel.
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Visans "camerar' rimmar inte enbart på sitt constitutori-

al, utan även på den Cardinal, den General, den Maré-

chal och den Amiral som inleder visa n:o 109 nedan.

Cameralen får nog närmast betecknas som ett sökt rim

till dessa, och det innebär rimligen att denna visa är kon-

ceptionsmässigt yngre än n:o 109. Förhållandet visar vil-

ket trubbigt instrument avskriftsdateringen är när det

gäller att få ett grepp om visornas exakta tillkomsttid.

Melodin till N;o 54

Wln:s hänvisning till "Ett dukat bord" leder fram till en

annan av Bellmans ungdomsdikter (se StU XIII och

kommentaren, s. l42fl. Melodin är okänd. Beträffande

övriga visor till samma melodi, se textkommentaren.

S. 92: N:o 55> Hör Hanrejy bär med ära

Lsr I s. 135. Win 12, s. 41. Vhw 2, s. 30. Sdn 1, n:o

163 (lakun).

Dat. o. attr.: Lsr.

Lsr:s slutverser, 'God tår :||||:' har tolkats med ledning av

melodin. Dess refrängförkortningar i stroferna 2—4 har

lösts upp.

Samtliga varianter:

S. 93 r. 12, All, Win (o. Vhw): 'Och'. I övrigt är hss lika-

lydande bortsett från utskrifter av repriser och refränger.

Win har här av allt att döma en avskrift efter Lsr (se

Kring källorna 1980, s. 30f).
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Ordförklaringar:

S. 92 r. 2, Hanrej, bedragen äkta man. r. 3, horn, den be-
,

dragne mannens emblem. — r. 11— 12: och underkasta

dig äktenskapets bojor.

S. 93 r. 1—2: En fru som ger sin man horn (jfr ovan).

(Bellman leker här med emblemen: det är kvinnans kro-

na som blir mannens horn. Kronan kan tolkas som
brudkrona eller som förtjänsttecken, tecken för triumf

— r. dyfädrad hufuudbona\ SAOB: Fjäder (I 1 h 7 a^),

"sätta en fjäder 1. fjädrar i ngns hatt, [...] göra ngn till

hanrej". — r. 8, tappen, kranen i vinfatets tapphål, se s.

328. — r. 10, tjäll, boning. Bristen på fast bostad, ut-

kördheten, ingår i hanrej-klischén. Jfr n:o 86 nedan och

FS n:o 45, strof 4 och 6. — r. 1 1—12 fly ... / All hanrejs

fiirgy ung.: skaka av dig din roll som hanrej. Strofen är en

uppmaning till hanrejen att bejaka den frihet hans situa-

tion ändå medför.

Melodin till N:o 55

Både Win och Lsr hännvisar från visan i frågan till "Lät

oss vår tid förgäta", en Bellmansvisa som återfinnes i

Åkn med melodin utskriven. Denna melodi återfinns i

musikbilagan. Texten är lättanpassad, men Bellmans re-

frängteknik är något osäker. Går man efter Lsr, med dess

långa upprepningstecken (se ovan), så fordrar musiken

ett fyrfaldigt upprepande av frasen så som refrängen skri-

vits här. Kanske sjöng Bellman refrängen som i Åkn:s !

version av "Lät oss vår tid förgäta" (CU 3, s. 398): "Gu-

tår, gutår; / Så svår, gutår." En senare utformning av me-

lodin förekommer i Envallssons Kronofogdarney l:a ak-
|

tens 5:e scen: "Jag vill Er sälla skåda", med direkt hänvis- '
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ning till Bellman: "Släpp Örnen öfver hafvet". Citatet

börjar sista strofen i "Lät oss vår tid förgäta".

S. 94: N:o 56, Mina dagar I Hajva sitt besvär

Lsr I s. 136 Win 12, s. 46. Vs 86:1, s. 179. Sdn 1, s.

23. (EUl,s. 72— efter Sdn 1.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Samtliga varianter:

Melodiangivelse i Win: 'Kära bröder klart ock'.

R. 6, Inte, Win o. Vs 86:1: 'Intet'.

Ordförklaringar:

R. 8, torra, uttorkade (törstiga). — r. 9, beblanda, upp-

blanda (med drycken). — r. 10, rest, (här närmast:) del.

— r. 12 lamm, jfr Bacchus som en herde, r. 15, se nedan.

— r. 13, det djupa., en hos Bellman ofta förekommande

ganska oskarp metafor. I N:o 36 ovan (S. 60, r. 18) står

"det röda djupa" för strupen. Här blir denna tolkning

orimlig. Det handlar snarast om drycken (jfr "det våta

röda" i slutversen av FS N:o 10) eller om själva berus-

ningen.

Lammen och herden — Bellman tillgriper här ett bild-

språk som är centralt i kristen förkunnelse (jfr Joh.

10:14, Jesus som den gode Herden) och i kyrlig termi-

nologi (kyrkoherde, pastorat), när han beskriver förhål-

landet mellan Bacchus och hans dyrkare, mellan alkoho-
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len och dess konsumenter. Ett parodiskt förhållningssätt

till kristet språkbruk i predikan, psalm och bibeltext blir

relativt vanligt i Bellmansvisan under 1760-talets senare

år, jfr FS 57 och N:o 66, 68, 95 och 148 i denna volym.

Det var ett långt mer utmanande grepp än att göra

Gamla Testamentets patriarker och hjältar till huvudper-

soner i oftast rätt oförargliga sällskapsvisor.

Melodin till N:o 56

Utan direkta hänvisningar i hss lämnar denna visa ge-

nom sin särpräglade struktur besked om att den tillhör

den stora parodifamilj som i detta band representeras av

n:o 9, "Har jag blott en trogen vän ell' två", och n:o 39,

"Käre bröder! / Drickom Mosis skål". Se även musik-

kommentaren s. 59 f. Melodin återfinns till n:o 9 i mu-
sikbilagan. Reprisen av vismelodins senare del skall inte

iakktagas.

S. 95: N:o 57y Min pipUy pa

Lsr I s. 137. Win 12, s. 47. Vhw 2, s. 33. Sdn 1, s. 57.

(EUl,s. 76— efter Sdn 1.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Beträffande tolkningen av utskriften av r. 10, 'På Cloris

:||||:', se kommentaren till n:o 54 ovan.

Variant:

Win ensam har en melodiangivelse: *En Cammeral, med
giltigt'. I övrigt är källorna samstämmiga.
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Ordförklaringar:

R. 7, raillerie, raljeri, skämt. — r. 9, Cloris, se komm. till

n:o 16, s. 74f.

Melodin till N:o 57

Se melodikommetaren till N:o 54.

S. 96: 58, Från min Bacchus till minflicka

Lsr I s. 137. Win 12, s. 48. Vhw 2, s. 33. Sdn 1, s. 23.

(EU l,s. 74— efter Sdn 1.)

Dat o. attr.: Lsr.

Variant:

Win o. Vhw har en melodiangivelse: 'Lärkan var en ung-

er'. I övrigt är källorna samstämmiga.

Ordförklaringar:

R. 9, Medusa (grek. myt.), en av de tre Gorgonerna,

kvinnliga vidunder vars blickar förstenade varje levande

varelse. — r. 10, köksbjörn^ kökspiga. — fröken-bild, en

fm dams utseende. (Frökentiteln var förebehållen ogifta

adelsdamer.) — r. 14, Cloris, se komm. till n:o 16, s.

74f

Melodin till N:o 58

Problematiken kring den stora gruppen åttaradiga visor
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med alternerande feminina och maskulina rimord har

behandlats i samband med den första visan av denna typ

i detta band, n:o 4, "Bort med vett och sunda tankar"

(se s. 46ff). När det gäller n:os 58, 59 och 61 hänvisar

Win till "Lärkan var en unger änka". En melodi som sä-

kert varit knuten till sistnämnda visa är en tonsättning i

H.F. Johnsens i 24 Oder, tryckt 1754. Det är dock möj-

ligt att en populär melodi till "Lärkan"s text cirkulerade

samtidigt —man kan exempelvis inte utesluta de andra

melodier som nämns i kommentaren till n:o 4. Win
hänvisar vid sin avskrift av "Lärkan var en unger änka"

till "Utj träd och bark sin smärta". Sistnämnda visa leder

inte fram till någon annan melodi än Johnsens.

Melodiangivelserna i de olika handskrifterna bildar ett

mycket komplicerat mönster. För att lösa upp härvan

skulle det i detta fall krävas en sångbok med en melodisk

hänvisning från en parodivisa (såsom "Från min Bachus

till min flicka") till Johnsens ode för att bekräfta, att det

verkligen var denna melodi som bevarats i sällskapsvisans

kretsar. Å andra sidan kan man konstatera, att denna lilla

grupp parodivisor inte har några starka förbindelsestrå-

dar till de två stora grupperna "Sätt ej vänskap uti våda"

och "Kulen höst med regn och töckn". "Lärkan var en

unger änka" och dess paroditexter uppträder heller inte i

skillingtryck. Det är fullt möjligt att deras anknytning

till Johnsens högreståndsariett är autentisk.

Johnsens ode har i musikbilagan tryckts utan ackom-

pangemang. Dess stil hör självklart till ett "högre" musi-

kaliskt skikt än det, som de flesta av detta bands visor re-

presenterar. Kan denna omständighet ha gjort även me-

lodin till föremål för ett parodiskt skämt, eller hade de

tio åren sedan Odenas tillkomst "rundat av" Johnsens
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melodi till en visa som stilistiskt låg närmare de andra

sällskapsvisorna?

S. 97: N:o 59, Flicka kom och nappa kruset

Lsr 1, s. 138. Win 12, s. 49. Vhw 2, s. 34. Sdn 1, s. 60.

(SU 5, s. 164.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Variant:

Win innehåller en melodiangivelse: 'Som föregående',

d.v.s. N:o 58 här ovan. I övrigt råder full samstämmig-

het mellan källorna.

Ordförklaringar:

R- 2, sipp, ptvd. — r. 7, Cupido, kärleksguden. —
hundsfotten, gro\T: skällsord med skabröst ursprung.

Melodin till N:o 59

Melodiangivelsen i Win innebär en hänvisning till visan

"Lärkan var en unger änka". Jfr diskussionen i melodi-

kommentaren till föregående visa. Melodin, efcer John-

sens 24 Öder är tr)xkt i musikbilagan som N:o 58.

S. 98: N:o 60: Glöm din Iris som ditt hjerta sårar

Lsr I s. 138. Win 12, s. 50. Vhw 2, s. 34. Sdn 1, s. 24.

(SU 5. s. 164.)

Dat. o. attr.: Lsr.
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Samtliga varianter:

R. 1, /m, se komm. till n:o \G, s. 74 f.
— r. 4, hierta,

Win o. Vhw: 'hiertan. — r. 6, strupe, Win: 'strupa;

Vhw: 'hierna'. — r. 7, milda, Vhw: 'mildhets'. — r. 9,

hon, Vhw: 'han.

Melodin till N:o 60

Hss saknar melodiangivelser, och melodin har inte åter-

funnits. Sondén uppger — utan angivande av sin källa:

"Melodi: Unga Tobias skull i brudsäng stiga — Denna
melodi, som ofta blifvit nyttjad af Fru Udden (se Familj-

gåfuan) torde på vissa orter vara allmännare bekant."

(SU 5 s. 389). Sondéns timbre återfinns nedan som N:o

93. Trots Sondéns uppgift: saknas melodin i Drakes Mu-
sik till Valda Skrifter. I CU 3, s. 264, står ingen informa-

tion utöver förbindelsen mellan dessa två Bellmansvisor.

Jag har inte lyckats spåra melodin.

S. 99: N:o 61, Sätt dig ner vid Claris sida.

Lsr L s. 139. Win 12, s. 51. Vhw 2, s. 35.

Dat. o. attr.: Lsr.

Avvikelse från huvudkällan:

R. 8, Bacchi, Lsr (Win o. Vhw): 'Bacchus". Den latinska

genitivformen är den normala i Bellmansvisan och i Lsr.

Variant:

Win är ensam om melodiangivelse: 'Som föregående'. Se

melodikommentaren.
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Ordförklaringar:

R. 1, Clorisy se komm. till n:o 16, s. 74 f.
— r. 3, pilar^

amors pilar, här i form av amorösa inviter.

Melodin till N:o 61

Hänvisningen i Win, "som föregående", är felaktig; "Sätt

dig ner vid Cloris sida" står som n:o 2.400 i band 12,

och hänvisningen (tydlig när man jämför strukturerna)

avser n:o 2.398, "Flicka kom och nappa kruset", som i

sin tur även hänvisar till sin föregående text: "Från min

Bacchus till min flicka". Alla dessa har tydligen sjungits

till melodin "Lärkan var en unger änka". Jfr diskussionen

till no. 58, s. 165f.

S. 100: N:o 62y Så kan man dygden glömma

Lsr I s. 139. Win 12, s. 51. Vs 86:2, s. 103. Sdn 1, s.

61. (EU l,s. 73— efter Sdn.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Samtliga varianter:

Melodiangivelse i Win: 'Jag spår om bättre tjder'.

R. 10: hjernans, Vs 86:2: 'hiernan'.

Visan tycks förfäkta att moralen hör till känslornas

("hjärtats"), drickandet till förnuftets ("hjärnans") kate-

gori. Det får räcka som motivering att föra den till grup-
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pen av Bacchanaliska visor — det är ju Bacchus och

hjärnan som får sista ordet.

Melodin till N:o 62

Den information melodiangivelsen ger leder oss inte

utanför Bellmans egen diktning: Wln:s melodiangivelse

leder till en samtida politisk visa, som har tryckts i EU I,

s. 42. Melodin har inte återfunnits, men en strukturell

jämförelse visar att det finns ytterligare två dikter som

med stor sannolikhet har sjungits till samma melodi: n:o

136 i denna volym, "J^g l^ver bland de glada", och en

rätt egendomlig sentida dikt: "Små systrar här på orten"

till Helena Quiding den 5 april 1790 (se StU XI s. 27

och kommentaren s. 23 f).

S. 101: N:o 63, Hvem kan sinflicka glömma

Lsr 1, s. 139. Win 12, s. 53. Vs 86:2, s. 102. Sdn 1, s.

61. (EU l,s. 78— efter Sdn.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Varianter förekommer inte inom hs-materialet.

Detta är för visso inte någon bacchanalisk visa— det är

en skål för kvinnan. Hennes namn — Cloris — borgar

för hennes anonymitet, men det är ett namn som sällan

förknippas med "dygdens sötma" (jfr komm. till n:o 16,

s. 74 f?) Att visan förts till denna samling beror på dess

uppenbara sammanhang med föregående: "Så kan man
dygden glömma". De följer på varandra i Lsr 1, och de
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kan mycket väl ha tillkommit för samma tillfälle— som
bacchanaliskt/höviska pendanger inom ett och samma
sällskap.

En parodisk upprepning av visans/diktens förstarad är

ibland ett konceptionstekniskt grepp — ett sätt att starta

på nytt utifrån ett gammalt gott uppslag. Ibland har det

en rubrikfunktion, anger att följande text är en parallell

till eller en reaktion på den vars förstarad är citerad. Ver-

bala lån har i dessa avseenden samma funktion som me-

lodiska.

Den påfallande likheten i det verbala anslaget tillsam-

mans med bristen på metrisk överensstämmelse lockar

till tanken att detta är en reciterad skåldikt utformad för

samma tillfälle som visan om Dygden och Bacchus (N:o

62).

Melodin till N:o 63

Det är mycket möjligt att första raden i denna text utgör

en anspelning på den föregående, bacchanaliska vistex-

ten. Men likheten i dikternas struktur sträcker sig inte

längre än till tredje versraden. Ingen melodiangivelse fö-

rekommer i hss, och Eichhorn har heller inte lyckats

identifiera melodin. Man kunde kombinera den enkla

strofen med melodin till sällskapsvisan "Förr skal en duf-

va drifva" (som var den omedelbara källan till Epistel 12,

"Gråt Fader Berg och spela"), men en sådan applikation

bör anses som spekulativt. Som nämnts ovan kan det

mycket väl tänkas att denna skål till kvinnan aldrig har

sjungits.
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S. 102: N:o 64y Bacchus sätt upp din målade tunna

Lsr 1, s. 140. Win 12, s. 43. Vhw 2, s. 31. Sdn 2, s. 49.

(EU l,s. 79— efter Sdn.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Tankestrecket på r. 8 motsvaras i Lsr o. Win av enbart

kommatecken. Vhw har tankestreck medan Sdn (o. EU)
delar versen.

Samtliga varianter:

Win och Vhw har en melodiangivelse: 'Skål för det kön

som'.

R. 2, spela n, Vhw: 'spehla den .
— r. 8, som^ övr. hss:

'dem'.

Ordförklaringar i egentlig mening behövs knappast här

(möjligen bortsett från vivant, leve). Det betyder inte att

visan är lättförståelig. Ar tunnan bemålad, eller handlar

det om en målning av en tunna? Ar högsta vinsten att nå

en gudomlig upphöjelse som innebär kontroll över all

världens vin? Den enklaste tolkningen är att lotteriet gäl-

ler en högst konkret tunna och att uttrycket "att bli Bac-

chus" kan ha innebörden av att bli berusad.

Melodin till N:o 64

Wln:s system av melodiangivelser innehåller en korshän-

visning som kan sättas i samband med denna visa: "Skål

för det kön som (hjertat gläder)" hänvisar till "Recipe fy-

ra violister" och vice versa. Den första av dessa är Bell-
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mansattribuerad i hs DGr, men Völshow har lämnat en

negativ identifiering: den står som den första bland hans

icke- Bellmanska visor (Vs 86:1 n:o 1). Den har tryckts i

EU I s. 48. "Recipe fyra violister" är av Tilas och tryckt i

Svenska parnassen bland hans skaldestycken. Både "Bac-

chus sätt upp din målade tunna" och n:o 124 i denna

volym, "Bacchus är klädd liksom en annan", har i Win
melodiangivelsen "Skål för det kön...". Denna synnerli-

gen populära timbre förekommer även i andra samling-

ar, såsom V 21 al. Någon melodi har dock inte kunnat

förbindas med parodifamiljen.

S. 103: N:o 65, Bacchus reste till Turki

Lsr I s. 140. Win 12, s. 296. Åkn, s. 201 (strof 1). Bgm,

s. 186. Eht, s. 281. DGr 3, s. 63. Vhw 2, s. 72. Sdn 2, s.

48. (VU l,s. 92. Su5, s. 10).

Dat. o. Attr.: Lsr.

Varianter:

Win o. Vhw har melodiangivelsen 'Konungen i Portu-

gair

Åkn, Bgm, Eht o. DGr har denna text som avslutande

strof (Åkn) resp. strofer (övriga) i visan "Konungen i

Portugal", N:o 75 nedan. Bgm innehåller en sentida an-

teckning om att detta är ett misstag. Vhw har beteck-

ningen 'Trio' i marginalen vid strofernas 5:e versrad.

R. 4. glas, Åkn, Bgm, DGr o. Vhw: 'vin'. — turkar, sam-

ma hss utom Vhw: 'Turken'. — r. 6, Tumlar 'n, Vhw:

*glaset'. Hela raden, Åkn, Bgm o. DGr: 'glaset i handen
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tog'. — r. 18, krans^ Bgm, Eht o. DGr: 'tratt'. — r. 22 o.

23 är omkastade i Win. — r. 23—24, Vhw: 'Bachus jag

älskar dig / du älskar mig'.

Ordförklaringar:

R. 6, Tumlar 'n, tumlaren, dryckesglas utan fot. — r.

7—8, dog Ipå någon krog, jfr FE 78:47—48 (om Gräl-

makar Löfberg som misslyckad namnsdagsmusikant:

"Och slog så Dulcian (fagotten) bums i väggen, och dog

/ på närmsta krog"). Döden är här en metafor för en

höggradig berusning, till eller utöver medvetandets

gräns. — r. 9, MahometSy Mohammeds. — r. 11, Sam-

maledes, med syftning på 'ge vi fan': — Alcoran, Kora-

nen. — r. 18, krans. Vinlövskransen, vinkällrarnas skylt.

— r. 8 ökety eg. dragdjuret, nedsättande om människor.

Melodin till N:o 65

Melodiangivelsen i Win och Vhw, "Konungen i Portu-

gal", avser n:o 75 i denna volym. De två dikterna står

också nära varandra, i flera hss är de kontaminerade (se

ovan). Över texten i Åkn står en avskrift av melodin.
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Triolerna och kadensen i takt 13-14 verkar ologiska, och

har i musikbilagans version ersatts med fjärdedelstrioler

(takt 13-14) och halvnoter (takt 15-16). Fjärde versra-

dens meter är dessutom vacklande: i "Bacchus reste till

Turki" och i tredje strofen i "Konungen i Portugal" har

Bellman lagt in två extra stavelser, som jag uppfattar som
en upptakt till triolerna. Jag har därför lagt in en sådan

som variant i takt 12— denna utformningen är spekula-

tiv, men melodin som helhet betraktad är behaglig och

sångbar. Den oidentifierade musiken har antagligen fun-

gerat som kontradans, men den har ännu inte påträffats i

någon dansbok.

S. 104: N:o 66, Herr Bacchus han är en riddare håld

Lsr I, s. 14L Win 12, s. 134. Åkn, s. 177. Hjm 3, s.

228. Sdn 1, s. 24. (CU 3, s. 420 — efter Åkn via Ham-
berg 1853.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Avvikelser från huvudkällan:

Omkvädena, som i Lsr bara skrivs ut i strof 1, har här

skrivits ut genomgående.

R. 9, andra (så övr. hss), Lsr: andre'.



176 Kommentar

Varianter:

Melodiangivelser: Win: 'Herr Axel han var'; Åkn: 'Liten

Kerstin och Herr Peder de sutto öfver bord'. Se melodi-

kommentaren.

R. 1, han är, Åkn o. Hjm: 'han var'. — r. 3 han har,

Åkn: 'har han'. — r. 4, dig, Hjm: 'Eder'. — r. 7, danglar,

hss utom Lsr o. Sdn 1: 'dansar'. — r. 9, Min, Åkn o.

Hjm: 'Vår'.

Ordförklaringar:

R. 1, bäld, modig. — r. 3, kransar, vinkällrarnas skylt,

här ett emblem för deras utskänkning. — r. 5 dö, blir be-

rusade. Se ordförklaringen till föregående visa, r. 7—8.

— r. 7, danglar, raglar. Levande i uttrycket "dingla och

dangla". — tappen, vinfatets plugg eller tappkran, se s.

328. — vår ö, en bl. a. i Bellmans diktning vanlig bild

för jordelivet, den jordiska tillvaron. — r. 11, sitt blod,

vinet. — för press och för knif för vinpresen och för vin-

odlarens skördekniv. — r. 13: din vän gör ditt mord, Bac-

chus dödar dig. Beträffande innebörden— se förklaring-

en till r. 5.

1700-talets balladpastischer vittnar om att de gamla bal-

lader som upptecknats i senare tid var ett levande inslag i

århundradets visrepertoar. Dalins och Bellmans pasti-

scher vittnar dessutom om att de var kända utanför de

rustika miljöer i vilka de senare upptecknats — inom

hovkretsar och inom borgerskapet.

Det är inte enbart formen, den tvåradiga knitteln med
dubbelt omkväde, som har medeltida anor. Med hjälp av
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ordlekar gör Bellman Bacchus till en parodisk motbild

till den allhärskande, evige, lidande men segrande Kris-

tus som var korstågstidens riddarideal. Inom det ordens-

väsende som under Bellmans tid vann stor utbredning i

Sverige spelade medeltida kristna ideal och ridderliga

dygder en viktig roll. Visan om Bacchus som riddare hör

så tillvida till den visdiktning kring fiktionen Bacchi Or-

den som sysselsatte Bellman sedan slutet av 1766.

Melodin till N:o 66

Visan är formellt ett nära motstycke till n:o 1 1 i denna

volym, och den skrevs liksom denna till melodin "Liten

Kerstin och Herr Peder de sutto öfver bord", som an-

tecknats i Akn (se musikkommentaren ovan, s. 64jf).

Samma melodi (med repris av de första fyra takterna)

har använts till "Så har nu vid Högland, god vänner, så

skett" (StU VII s. 108) och till "Beate Mari satt uti hö-

gan-lofts-bur" (StU X s. 23). Musikkommentatorn till

band VII (s. 202 £) har inte försökt rätta till den rytmis-

ka förskjutningen i hs, och melodin i Åkn har därför an-

setts som oanvändbar. Missvisande i ännu högre grad är

musikkommentaren till StU X s.755 f , som dels förkas-

tar Åkn-melodin och dels oriktigt identifierar "Liten

Kerstin och Herr Peder" som "ton till O. Carelius'

'Hönsgummans visa" (jfr musikkommentaren här till

n:o 123, s. 273f).

Melodin återfinns som n:o 1 1 i musikbilagan. An-

vänd till denna visa skall den börja med upptakt (note-

rad inom parentes).
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S. 105: N:o 67y Hundra tusend daler äga

Lsr 1, s. 142. Win 12, s. 136. Vhw 2, s. 68. (VU 1, s.

89)

Dat.: Lsr.

Attr.: Vhw.

Lissander har inte noterat vem som diktat denna baga-

tell. Det gör det något osäkrare att det rör sig om en

Bellmanstext, men räcker inte för att underkänna Völ-

schows positiva attribution. De handskrivna källorna är

likalydande.

Ordförklaringar:

R. 5, Och. En inte minst hos Bellman vanlig samman-

blandning av det talspråkliga 'å' som betyder och' och

det som betyder 'att' (ex.: "lät bli och raisonnera!", StU

IV, s. 43, även egh i Gir, s. 16). Här är innebörden '(för)

att' (VU: 'Att ge rum'). — r. 6, paulun^ säng (eg. him-

melssäng el. säng med sängomhänge).

Melodin till N:o 67

Melodikommentaren till n:o 4, "Bort med vett och sun-

da tankar", behandlar problemet med den enkla stroffor-

men som Bellman använt bl. a. här. Vistextens val mel-

lan Bacchus och Venus utgör allmängods, och kan inte

användas för att förbinda visan med frieridiktningen in-

om Klippinghandskar-melodins parodifamilj. Varken

Win, Vhw eller Lsr 1 lämnar besked om melodin, och

Eichhorn som har publicerat visan (EU 1 , s. 20) har inte

försökt identifiera den. Den kan sjungas till melodin
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som står i melodibilagan till n:o 4, eller till den som

uppträder som n:o 58. I Lsr 1 står visan rätt nära "Lär-

kans-gruppen (s. 142, jfr s. 134-7), dock inte i omedel-

bar följd. Någon säker anknytning till "Lärkan" eller till

"Klippingshandskar" har ännu inte påträffats.

S. 106: N:o 68, Hvarmed skalljag nu lofva

Lsr I s. 142. Win 12, s. 224. Vhw 2, s. 69. (FH, s. 96.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Samtliga varianter:

Rubriken förekommer endast i Lsr (och i FH).

Win har en melodiangivelse: 'N- 358 Sv: Psalmboken'.

S. 106 r. 4, dobbla, Vhw 2: 'supa — r. 5, Med, Vhw:'eir.

Ordförklaringar:

S. 106 3. 4, dobhla, spela (om pengar). — r. 5, snödhet,

lumpenhet, girighet. — margelund, stor. — r. 8 nescio

(lat.), jag vet ej. — liber Pater (lat.), ung. Fader Bacchus.

Liber och Libera var gudomligheter i italisk mytologi

som närmast förknippades med Dionysos och Proserpi-

na i den grekiska. — r. 13 dra, suga. — r. 15, Aurora

musts amica (lat.), Aurora (personifikation av morgon-

rodnaden) är musernas (konsternas) vän. — r. 24, Niinc

ardet domus noster (lat.), Nu brinner vårt hus.

Kristen psalm- och böneretorik i Bellmans dryckesvisa
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möter redan 1766 i "Bacchi Böne och sententie bok", FS

N:o 57, men 1767 blir det kristet religiösa språkbruket

ett mer framträdande parodiobjekt (jfr N:o 56, 66, och

148). Det skall noteras att det är ungefär vid denna tid

Fredman första gången träder fram som apostel i visan

om Bacchi predikan, N:o 95. Ofta handlar det om en

allmän stilistisk parodi med hjälp av homilitiska retoris-

ka figurer, en föråldrad bibelsvenska o.d., mera sällan

som här om en parodisk lek med en specifik text, den

som Wallen utpekar för oss i sin melodiangivelse (Win).

Psalm N:o 358 står i avdelningen "Morgon-Psalmer" i

1695 års Psalbok, och den börjar:

Hwarmed skal jag nu lofwa Min Gud och Fader blid, Som lät

mig roligt sofwa Och wakna up med frid? Si, natten är förbi,

Och solen månd' framskrida, Gud med sit ansigt blida, Han
wärdes mig anse.

Andra strofen slutar med ett redan vid denna tid ålder-

domligt uttryck: "Hans nåde margelund", jfr s. 106 r. 5.

Melodin till N:o 68

Psalm 358 hör till dem som fått byta melodi. I de äldsta

upplagorna av 1765 års psalmbok hänvisas till psalmen

350, "J^gh wil af hiertans grunde", men i psalmboks-

uppagorna från 1700-talets senare hälft uppträder psalm

283, "Från Gud will jag ej skiljas" som melodiangivelse.

Båda psalmerna är bearbetningar av tyska psalmer, och

bådas melodier har ryskt ursprung. Ferdinand Zellbell

d.ä:s koralhandskrift på KB speglar en psalmtradition

som var rådande under Bellmans uppväxttid, och efter-

som redan denna förbinder "Hwar med skal jag nu lof-



Kommentar 181

wa" med koral n:o 283 kan vi nog utgå från att det är till

dess melodi Bellman sjungit sin bacchanaliska visa.

I melodibilagan representeras visan av koralen sådan

den uppträder i 1697 års koralpsalmbok. I denna följer

taktindelningen versraderna och inte någon musikalisk

metrisk enhet. I melodibilagan har taktindelningen mo-

derniserats och melodin skrivit i G-klav med detaljrättel-

ser i takt 8, 10 och 12.

Bellman har använt samma melodi till "Fräls oss från

allan fara", n:o 98 nedan. I melodikommentaren till

denna redogörs närmare för koralens proveniens

Zellbell har i sin koralbok ett arrangemang av melo-

din som utan ackompanjemang återges nedan.

to c 4 4I—^ d

tr
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S. 108; AT/ö Högtärade BacchuSy min Herre

Lsr 1, s. 143. Win 12, s. 270. Vhw 2, s. 71. Sdn 1, s. 25.

(VU l,s. 91.SU5,s. 70.)

Dat. o. attr.: Lsr.



182 Kommentar

Samtliga varianter:

Rubrik och melodiangivelse är likalydande i Win. Sak-

nas i övr. hss.

S. 108 r. 11, inte, Win o. Vhw: 'intet'. — r. 13, lusar,

Vhw: 'löss'. — r. \7, från, Vhw: 'ifrån. — r. 19, Vhw:

'Vi taksamt sku nicka.

S. 109 r. 5. Raden är överhoppad i Win och saknas där-

för också i Vhw och i VU.

Melodin till N:o 69

Både Win och Lsr 1 har melodiangivelsen "Kiärlek förr i

werlden bodde". Denna visa förekommer dock inte i

Win, och dess melodi är inte känd.

S. 110: N:o 70, Ro, ro, ro, lät skeppetflyta sakta

Lsrl, s. 145. Win 12, s. 52. Vhw 2, s. 40. (FH.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Variant:

K.\\,en bål, Win o. Vhw: 'sin bål'.

Ordförklaring:

R. 10, Stämt, hejdande.

Den egendomliga sången ger med sin åkallan i chorus-

partiet närmast intryck av att vara något slags ordensvisa.
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Förekomsten av ett manuskript med musik i Par Bricoles

arkiv (se melodikommentaren) tycks styrka detta. Efter-

som visan fångats upp av Anders Lissander redan 1767

ligger det nära till hands att misstänka att den hör till

fiktionen Bacchi Orden som då ännu inte riktigt fått sin

fasta form, och som Bellman vid denna tid gestaltade i

isolerade visor. (Se FS N:o 1—6, 23, 26 o. 27.) Av visans

gudomligheter är Neptun ett hot men Bacchus en fräls-

ning.

Melodin till N:o 70

I musikkommentaren till StU VII, s. 191 fP, har Gunnar

Jeanson behandlat denna visa i en utförlig diskussionen

kring melodin till "Gustafs skål". Han citerar här Frit-

hiof Grönhamn {Högtidstal hållna i Kongi Musikaliska

Akademien... Sthlm 1885, s. 122f): "Mel., måhända en

efterbildning af Gavotte de Vestris, med hvilken den

eger en viss likhet, var på sin tid mycket populär." Jean-

son meddelar vidare att "Vestris-melodien förekommer,

förenad med Bellmans dikt 'Ro, ro, ro. Låt skeppet flyta

sakta! '...i P.B.-ms. (nr 137 i äldre arkivorganisation)."

Detta utgör emellertid inte någon bevisföring, vilket

även Jeanson påpekar.

Jeanson kan mycket väl ha rätt i, att "Ro, ro, ro..."

och "Gustafs skål" bygger på samma melodi. Det finns

ett nära strukturellt samband mellan dessa dikter, och ett

visst stöd ges även i sammankopplingen i P. B.-manu-

skriptet. Tyvärr har vi ingen samtida melodianvisning att

bygga på, och anknytningen får idag betraktas som hy-

potetisk.

Däremot har vi en hel del ny information om just
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melodin till "Gustafs skål". Den härrör inte direkt från

Gavotte de Vestris. I Tersmedens memoarer (del 5 s. 87)

kallas melodin för "Gardies troupp". Den har också dan-

sats som kontradans: i Salomon Eklins Contradanshok fö-

rekommer den som n:o 70, "CoUin". Trots Eklins utpräg-

lade instrumentala melodiföring, går det utan svårighet

att anpassa melodin till Bellmans bacchanaliska text:

—I*-^

—

E
Ro, ro, ro, lät skeppet fly- ta sak- ta,

Jo, jo, jo, hans val- de vi be- trak- ta.

m
T

T

ro, tro, tro, Nep-

ro, tro, tro, vi

»i » .

tu-

ham-

»
1

te
nus 3V1

na än-

1^*

- ker lätt.

d8 rätt.

m .

fven- ne gu- d

h-
ar ä" på vår elf

—

Bacchus och Nep- tu- nus sjelf, Bacchus och Nep- tu- nus.

Anpassningen till texten har krävt två mindre justeringar

i melodin: i takt 14 har en fjärdedel på f#'^ fått ersätta en

åttondel på f#^ plus två sextondelar på e^ och d^; i sista

takten har sluttonen, en halvnot på d"^, dubblerats till

två fjärdedelar. Jag har inte velat ta med denna melodi i

melodibilagan, men jag betraktar den som sannolikt au-

tentisk.
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S. 111: N:o 71y Se där har du mitt hjerta

Lsr I s. 145. Win 12, s. 137. Win 12, s. 367.

Dat. o. attr.: Lsr.

Wallens avskrifter är identiska och de kan båda ha gjorts

efter Lsr, vid två tillfällen (se Kring källorna 1980, s.

29ff). Troligen har Wallen vid det senare tillfället glömt

att han redan kopierat den obetydliga visan. Völschow

och Sondén har gått förbi den vid sina excerperingar av

Win respektive Lsr.

Variant:

R. 7, Win (båda avskrifterna): 'Än Bachus kom'. Antalet

stavelser i slutversen växlar inom denna parodifamilj.

Melicerta är ett herdinna som med sin benägenhet att

rimma på hjerta och smärta ofta uppträder i erotiska ro-

kokobagateller. Bellman, som här enligt den enklaste

tolkningen låter herdinnan skänka sitt hjerta åt Bacchus,

har under 1760-talet använt namnet med adress till In-

grid Margaretha Lissander (se StU XIII, komm. s. 146).

Melodin till N:o 71

När melodin till denna visa någon gång dyker upp,

kommer den att lösa musikproblemet för en stor grupp

sällskapsvistexter, inte minst av Bellman. Man vet endast

med säkerhet, att melodikällan är en visa som börjar

"När som Syster Sigri" (enligt Win), eller "När som wår
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S. Sigrid" (enligt Lsr 1). Denna visa förekommer i Win
1 , utan någon hänvisning.

Enligt Wln:s melodiangivelser hör också bellmansvi-

sorna "Apollo stod och undra" (n:o 106), "Förr skall

kung Christiern stiga" (n:o 111), "Två gånger två är fy-

ra" (n:o 72) till "Syster Sigrids" parodifamilj, men den

sista hänvisningen torde vara felaktig (se s. 187). Ja, till

samma strukturella grupp hör också "Och inte har jag

kanna" (n:o 86) och "Jag har så där till bästa" (n:o 130),

fast de står utan hänvisning i Win, liksom "En visa vill

jag sjunga" (i StU VIII tryckt som "En saga vill jag

sjunga"). Över sistnämnda visa står i Åkn (s. 10) ordet

"Air", men ingen melodi eller melodiangivelse har note-

rats. "När som Syster Sigri" förekommer även som skil-

lingtryck med tryckåret 1772, men även där utan hän-

visning till någon melodi (se M. Jersild, Skillingtryck, s.

377).

S. 112; N:o 72, 2 gånger 2 ä'

4

Lsr I s. 146 Win 12, s. 56. Vhw 2, s. 58. Sdn 1, s. 120.

(EU 1, s. 53— efter Sdn o. Vhw.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Samtliga varianter:

Rubrik och melodiangivelse saknas i Vhw, i övriga källor

är de likalydande.

I Win, Vhw o. Sdn är talen utskrivna med bokstäver.

R. 2, ä\ Win o. Vhw: 'är'. — r. 3, gör^ Win o. Vhw: 'är .

— r. 12, Vhw: 'jag tumlar på dit gålP.
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Ordförklaring:

Rl, Multiplikationstabell. — r. 11, muser nio (grek.

myt.), de sköna konsternas skyddsgudinnor.

Melodin til N:o 72

Wln:s melodiangivelse "När som Syster Sigri" är sanno-

likt felaktig. Strukturen i ifrågavarande visa liknar den i

"Så kan man dygden glömma" (n:o 62 i denna volym)

och "Jag lever bland de glada" (n:o 136 nedan). Varken

dessa eller "När som Syster Sigri" har anknutits till nå-

gon melodi; se melodikommentarerna ovan, s. 170 och

289.

S. 113: N:o 73y Ingen bör sin Claris offer ge

Lsr 1, s. 159. Win 12, s. 135. Sdn 1, s. 26. (EU 1, s. 75
— efter Sdn.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Samtliga varianter:

Wln:s melodiangivelse: 'Skogens gud ack ack min'.

(Obs. att Sdn:s efter Lsr övertagna melodiangivelse av

Eichhorn missuppfattats som rubrik.)

R. 2, höry Win: 'får'. 1 övrigt är källorna likalydande.

Ordförklaringar:

R. 1, Cloris, se komm. till n:o \6, s. 74 f.
— r. 9, pilar,

kärleksgudens pilar.
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Melodin till N:o 73

Hss Lsr och UUB:s visbok V 21 ac hänvisar båda till en

melodi som heter "Abels polska", och denna melodiangi-

velse står även över Wln:s avskrift av "Skogens gud ack

ack min klagan hör" (se ovan). De mest kända 1700-tals

tonsättare med detta namn var två bröder, violinisten

Leopold August Abel (1718-94) och gambavirtuosen

Carl Friedrich Abel (1723-87), och det är möjligt att

melodin i fråga härstammar just från någon av dessa två

tyskar. En komposition med benämningen "Pollon(aise)

Msr Abell" förekommer i Ekbacks Notbok (MAB) på s.

[9]. Ekbacks hs, som är daterad 1796, innehåller mycket

äldre material, bland annat en sats av G.C. Wagenseil

(1715-1777) och en marsch av Jan Stamitz (1717-1757)

som Bellman använde till "Marsch mina Björnar, vänster

sväng, höger om" (StU XIII, s. 138).

Abells polska, som återges härnedan, har en typiskt

instrumental utformning och är inte alls sångbar. Men
om man skalar bort de utsirade fraserna, finner man en

visstruktur som är så pass lik den i Bellmans dikt, att det

är frestande att göra ett försök att förena texten och mu-

siken. Det skall betonas att den version som nu trycks i

musikbilagan är en hypotetisk rekonstruktion. Man äger

inte något oemotsägligt bevis för, att just Abells polonai-

se hos Ekback är den melodi som angivelserna i hss syf-

tar på. Även om det gäller samma polska, råder stor osä-

kerhet i fråga om detaljutformningen av melodin. N:o

99 i denna volym, "Tre och fyra gör mig alltid sju", har

en liknande metrisk struktur, och kan därför även sjung-

as på den förenklade polskans melodi. Men vid den står
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ingen hänvisning alls i Win (se musikkommentaren s.

240f)

1»
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:

Pollon. Msr. Abel! i Ekbacks Notbok

S. 114: N:o 74, Trumman går i staden

Lsr U s. 164. Sdn 1, s. 27. (SU 5, s. 25.)

Dat. o. attr.: Lsr.
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Avvikelser från huvudkällan:

Lsr har en förkortad refräng efter flertalet strofer: 'St. —
r. — E. — M.' Kursiveringen här motsvarar Lsr:s under-

strykning av utskrivna refränger.

S. 1 14 r. 22, Knapert, Lsr: 'Knappen

.

Varianter:

Sdn har normal strofmdelning. Trumfraserna är marke-

rade som I FE och FS: 'Tamb. '.

S. 1 15 r. A^föry Sdn: 'föra.

Ordförklaringar:

S. 1 14 r. 3, courage[t], modet. — r. 8, vila på hanen, av-

vakta (ta det lugnt). — r. 12, divisionen, på denna tid en

mindre truppenhet. — r. 19, ur högre choren, högstämt.

Uttrycket är lånat från Psaltaren där det är en vanlig rub-

ricering, t. ex. Ps. 127: "En wisa Salomos, i högre cho-

ren .

S. 115 r. 4, För, framför. — r. 12, står, består, är giltig, r.

13, discanten, den översta stämman. — r. 25 (lat.): Efter

döden gives ingen vällust.

Än tydligare än N:o 70 hör denna visa till den diktning

som utgick från idén om Bacchi Orden. Därifrån känner

vi igen namnen Kolmodin, Knapen och Planberg och

processionen med musik och baner. Här är Bacchus inte

en abstrakt gudom som i senare ordensdiktning utan

kung. "Bacchi Vaktparad" vittnar om hur Ordensdikt-

ningen har sitt ursprung i och har utvecklats parallellt
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med Bacchusvisorna, de visor med Bacchus insatt i skif-

tande profana roller som denna volym innehåller så

många exempel på.

Ett särdrag för Bacchi Orden — liksom för Fredmans

epistlar, är inslagen av imiterade instrumentsoli som den-

na visa ger ett relativt tidigt exempel på. På samma sätt

som här, med ett onomatopoetisk (ljudhärmande) "Tru-

derunt" som sedan förkortas med hjälp av streck, skriver

Lissander ut trumfraserna i den äldsta av de "instrumen-

terade" epistlarna, FE 1 9 från våren 1 770.

Melodin till N:o 74

Ingen hänvisning förekommer i hss. Melodin, förmodli-

gen en marsch, är okänd.

S. 116: N:o 75, Konungen i Portugal

Lsr 1, s. 172. Win 10, s. 165. Akn, s. 200. V21 al, s. 81.

Bgm, s. 186, Eht, s. 281. DGr 3, s. 62. Vhw 2, s. 12.

Sdnl,s. 6l.(VUl,s.50)

Dat.: Win.

Attr.: Lsr.

Avvikelser från huvudkällan:

R. 9, sjelfer (så Win, V 21 al o. Vhw 2), Lsr: 'sielf är —
en skrivning som ger intryck av hörfel snarare än av fel-

läsning.

Varianterna hänför sig till två traditioner, båda sannolikt

äkta:
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A, en ursprunglig, representerad av Lsr, Win, V21 al o.

Vhw. Visan är inom denna tradition trestrofig, men Win
har en mystifierande hänvisning, som till en okänd fort-

sättning. Efter tredje strofen har Wallen skrivit: "Contin:

15: Tom: pag: 220". Wallens Samling af Swenska Wisor

omfattar (i dag) endast 14 volymer. Hänvisningen kan

hur som helst inte åsyfta "Bacchus reste till Turki" (se

nedan), som i Win återfinns i del 12, på s. 296.

B, en yngre, representerad av Åkn, Bgm, Eht o. DGr.

Dessa skiljer sig från A-traditionen förutom i de varian-

ter som redovisas nedan i att de fogar visan "Bacchus

reste till Turki" (n:o 65 ovan) som en fortsättning till

"Konungen i Portugal". (Åkn har endast fortsättningsvi-

sans första strof)

Sdn:s text utgår från Lsr, men har upptagit åtskilliga

sångarter ur tradition B. Den omfattar emellertid bara

denna visas tre strofer och kan beskrivas som en hybrid-

text vars varianter här redovisas inom tradition B.

Varianter inom tradition A:

Win ensam har en rubrik: 'Token'.

R. 3, nu ur min, Win: 'ur min'; Vhw: 'nu ur vår'. — r. 4,

Glömmom alla, Vhw: 'glömmom bort allt'. — r. 5, Män-
niskjor ärom, Win: 'Menniskiom ärom'; Vhw: 'Mennis-

kior äro'. — r. \A, jätteskri (så Sdn ursprungligen), Win,

V 21 al, Vhw o. Sdn alternativt: 'Hierteskrj'. — r. 16,

^r, V21 al: 'Hej'.

Varianter inom tradition B:

R. 1, Konungen /,(Så Sdn), Åkn: 'Konungen af; Bgm,

Eht o. DGr: 'Kongen utaf. — r. 2, hans Fru (så Sdn),

Åkn, Bgm, Eht o. DGr: 'Dess Gemål'. — r. 3, nu ur min
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(så Sdn), Åkn: nu af dess'; Bgm, Eht, DGr: nu ur dess'.

— r. 4, alla (så Åkn o. Sdn), Bgm, Eht, DGr: 'bort alt'.

— r. 9, Kejsarn sjelfuer uti, Åkn, Bgm, Eht, DGr o.

(Sdn): 'Sielfwa Kejsarn utaf (uti)' — r. 10: och hans bror,

Åkn, Bgm, Eht o. DGr: 'dess gemål'; Sdn: 'hans gemål'.

— r. 12, en (så Sdn), Åkn, Bgm, Eht o. DGr: 'nu'. — r.

13, Åkn, Bgm, Eht o. DGr: 'Fyllom pocaler i' (Sdn =

Lsr). — r. 14, Åkn: 'Hör på hvad hieltars skri'; Bgm Eht

o. DGr: 'Hör på hwad hurtigt skri' (Sdn, se under tradi-

tion A). — r. 15, Åkn. Bgm, Eht o. DGr: 'Nu ska wår

lösen bli" (Sdn = Lsr). — r. 16, Är, Åkn, Bgm, Eht o.

DGr: 'hei' (Sdn = Lsr). — r. 18, Vor'jag mägtig, Åkn,

Bgm, Eht, DGr o. Sdn: 'om jag ägde'. — r. 20, flyta,

Bgm, Eht o. DGr: 'mäta. — r. 22, Tartari, Åkn, Bgm,

Eht, DGr o. urspr. Sdn: 'Barbari' — Sdn med 'Tartari'

som alternativ. — r. 23, gä hans hus, Åkn, Bgm, Eht o.

DGr: 'hans hus gå'.

Ordförklaringar:

R. 2, Primas Regni (lat), en av rikets främste. — r. 10,

Stora Mogul, Indiens härskartitel (inom den dynasti som
regerade 1526— 1857).— r. 11, Stroganof, en av Ryss-

lands rikaste, och i äldre tid mäktigaste, adelsfamiljer. —
Galitzin, berömd rysk furstesläkt. Furst Mikael G. förde

befäl över den ryska galärflotta som 1721 brände Norr-

köping och försökte forcera Stäket. — r. 15, raillerie, ral-

jeri, skämt, upptåg. — r. 22, Tartari, Tatariet, tatarernas

land — äldre benämning på mellersta Asien. Namnet är

kontaminerat med, och kan även syfta på "Tattaren" el.

Tartaros, i grekisk mytologi den djupaste och ohyggligas-

te delen av Hades, dödsriket.
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Melodin till N:o 75

Varken i Win, Vhw eller Lsr 1 står någon melodiangivel-

se, men en avskrift av kontradansen med dess två turer i

skiftande rytm förekommer tillsammans med visan i frå-

ga i Åkn (se musikkommentaren härovan, s. 174f). En
korrigerad version har tryckts i musikbilagan tillsam-

mans med "Bacchus reste till Turki", n:o 65 i denna vo-

lym.

S. 117: N:o 76y Vasti hon var en drottning så grann

Lsr 1, s. 173. CBBl, s. 166. Nhr-68, s. 66. Hjm 2, s.

288. DIG 1:7, s. 388. N 1124, fol. 19. Vhw 3, s. 44.

(VU l,s. 125.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Varianter:

Hss Hjm 2, DIG 1:7 o. N 1 124 har upptagit denna visa

som strof 2 av "Habackuc fyllde Daniels fat", n:o 157

nedan.

R. 3, sä grann, Nhr-68: min sann'. — r. 5—6, Hjm (o.

N 1 124): 'Ester, som hwar man wet, (Och Ester som alla

wet) / Bedrog hans Kongl. Maijestät'. — r. 8, saU Vhw:
'kiök'. — r. 10, Hjm: 'Hwar i sin smak'.

Ordförklaringar:

R. 1 etc, Vasti, KongAhasverus o. Ester, se nedan. — r. 5,

bedrog, förförde.
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Visan är en skål för kvinnan, och den utgår "som alla

vet" (på Belmans tid var detta ingen större överdrift) ftån

Esters bok i Gamla Testamentet, där det bl. a. berättas

om hur perserkungen Ahasveros (historiskt sett Xerxes)

av sin drottning Vasthi nekades tillträde till den äkta

sängen och därför förskjöt henne. För att kunna välja en

ny drottning lät han "komma tilhopa alla dägeliga unga

jungfrur [...] Och hwilken pigan Konungen täcktes,"

hon skulle bli drottning i stället för Vasthi. 'Piga i bibel-

texten betyder alltså helt enkelt flicka, och den unga ju-

dinnan Ester var den som lockade kungen mest. På

1700-talet var piga i dagligt tal detsamma som tjänste-

flicka av lägre rang, och Bellmans skål för "alla pigor"

blir därför avsiktligt dubbeltydig.

Långt utförligare har Bellman behandlat innehållet i

Esters bok i FS 40 (se närmare FS 1992:2, s. 299f)-

Melodin till N:o 76

En skillingtrycksvisa tryckt 1769, "Sångare sjungen lus-

tigt och snällt", hänvisar till denna bibelparodi, som står

i nära samband med n:o 157 i denna volym, "Habakuk

fyllde Daniels fat". Se vidare melodikommentaren till

denna, s. 318. Melodin är okänd.

S. 118: N:o 77, Du gamlafyllhundy hön

Lsr 1, s. 175. Win 13, s. 12. Åkn, s. 152. Bgm, s. 165.

Eht, s. 248. DGr 2, s. 115. DIG 1:7, s. 642. Vhw 2, s.

77. Sdn 1, s. 29. (VU 1, s. 97. SU 5, s. 56)

Dat. o. attr.: Lsr.
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Avvikelser från huvudkällan:

S. 118 r. 4—5 o. 8—10 samt motsvarande verser i föl-

jande strofer: Lsr har skrivit ihop verserna på en rad med
ett enkelt resp. flerdubbelt repristecken mitt i raden.

Hss' utskrifter växlar. Till stöd för den metriska tolk-

ningen här har Akn tagits. Åkn saknar repristecken.

Strofernas tredje vers upprepas identiskt på två rader och

stroferna slutar:

1. 'Ge vännerna dricka, och dricka, och dricka af hier-

tans grund.'

2. 'Sex stop uti sender, i sender, i sender, häll på Caftan.'

3. 'Sex stop uti sender, i sender, i sender, lät vara siu.'

— r. 19, caftan {s2i övr. hss utom Sdn 1), Lsr: 'Coftån'.

Varianter:

Rubriken återkommer i hss utom Vhw, som saknar rub-

rik, och DIG 1:7, som har rubriken 'Öfwer de 3^^

stånden som sitta uti secrete utskottet; af Bellman. Sup-

wisa.

S. 118 r. Ayfä-, fä (så Sdn 1), övr hss: 'fäder'. — r. 6 kan

(så Sdn), övr. hss: 'skall'. — r. 7, laga (så Sdn 1 o. DIG
1:7), övr. hss: 'lappa'. — r. 14 Och lefoa (så Sdn), övr.

hss: 'Och dricka'. — som en karU Vhw: 'som han kan'.

— r. 17, DIG 1:7: 'Ett halfstop i sänder :||:'.

S. 119 r. 1, Handelsman, DIG 1:7 o. Vhw: 'Borgersman'.

— r. 2, klappar, Win, Bgm, Eht, DIG 1:7 o. Vhw: 'rö-

rer'. — r. 3, dig buga, DGr, 'gie till bästa .:|:'. — r. 6, la-

get nu, DGr: 'sju för tu'. — r. 7, Sex stop, DIG 1:7: 'Ett

stop'.
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Ordförklaringar:

S. 118 r. 7, sprund, vinfatets tapphål, se s. 328. — r. 15,

Capelian, kaplan, hjälppräst. — caftan\ prästrocken. —
r. 5, ung. ge honom ett handtag', var honom behjälplig.

Rubriken i DIG 1 :7, där visan skrivits av den hand som

oftast förekommer i denna manuskriptsamling, Johan

Ahlegrens, är såtillvida riktig att adeln, prästerskapet och

borgarståndet men inte bönderna var representerade i se-

kreta (hemliga) utskottet, det riksdagutskott som hand-

lade utrikes frågor och annat som krävde sekretess. Här

är det väl helt enkelt representanter för de stånd som

hörde till de normala kunderna i stadens vinkällare Bac-

chus visar sin omsorg— en kaplan satt knappast i riks-

dagen, långt mindre i utskottet.

Melodin till N:o 77

Över avskriften i Åkn står endast ordet "Air:" och ett

tomt notsystem. Visan saknar melodiangivelser i de oUka

hss. De textliga varianterna, med deras olika sätt att lösa

upprepningarna, verkar enhetliga i fråga om den metris-

ka strukturen, men melodin har inte återfunnits.

S. 120: N:o 78y Vi a menniskjor allihop

Lsr 1, s. 175. Win 1 1, s. 327. Vhw 2, s. 27. (FH, s. 99.)

Dat. o attr.: Lsr.

En omkastning av r. 8 och 9 på s. 121 har av Lissander

själv rättats med utsatta siffror vid raderna.
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Varianter:

Full överensstämmelse råder mellan Lsr och Win bort-

sett från ett par uppenbara skrivfel i den senare.

S. 120 r. 3, knop, Vhw: 'kropp', se nedan. Völschow har

tydligen velat förmildra Bellmans drastiska uttryck. Re-

daktören för FH (Sondén) har ersatt såväl knop som ski-

ten på s. 121 r. 4 med punkter. Visan har inte upptagits i

VU eller i SU trots att den varit bekant för bådas redak-

törer.

Ordförklaringar:

S. 120 r. 3, knop (vardagl.), samlag. — r. 7, som, såsom.

— r. 8, väder, luft (här närmast 'tomma ord'). — r. 10,

kyllrar, vapenrockar av skinn.

S. 121 r. G, pliten, värjan.

Melodin till N:o 78

Ingen melodiangivelse fmns i hss. Melodin är inte känd.

Strukturella likheter förekommer mellan denna visa och

"Röda havs"-gruppen, jfr melodikommentaren till n:o

12 ovan. Men i stället för ett par avslutande trimeterra-

der— ett av "Röda havs"-visornas kännetecken — står i

slutet av denna sång en enkel kadensrad. Detta innebär

att melodin kan ha hört till en helt annan grupp.

En stor och livskraftig parodifamilj som visan metriskt

passar in i som hand i handske är den gamla Fiskeskärs-

visans, den till vars fredon Bellman långt senare skrev sin

berömda vagvisa "Lilla Charles, sof sött i frid" (StU X, s.

53). Parodifamiljen domineras visserligen av vaggvisor,

men det behöver inte ha avskräckt Bellman, som faktiskt
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kan ha sjungit sin visa på följande sätt. Melodivarianten

har jag här hämtat från Drake, bd 3, n:o 47. Jfr även

musikkommentaren till StU X, s. 187

I
VI ä' mennlskjor al- Ii- hop Al-la ha vi strupa

Vacker säd af Adams knop Vackra barn at su- pa

I
Ei

I

Hvar en har sitt näringsfång, Hvar en har sitt näringsfång

v

Al - la sist vi stu- pa.

S. 122: N:o 79, Om Bacchus dog

Win 10, s. 198. Vhw 2, s. 14. Sdn 1, s. 73. (VU 1, s. 51.

SU 5, s. 55)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Wln-texten följs bortsett från tillägget av ett repristecken

efter r. 8 (analogt till Win strof 2 och i överensstämmelse

med Sdn).

Varianter:

R. 3,7,13 o. 17 förkortas i Sdn med hjälp av repristeck-
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en: 'Ack hvad för tårar :||:' etc. — r. 19 o. 20 har i Sdn

införts i efterhand.

Ordförklaringar:

R. 2, Fuhrmans alla dårar, se nedan — r. 6, brännvins-

advocater, lagvrängare. Eg. sakförare som säljer sig för

brännvin (jfr ordbildningen 'bierfilare', en spelman som
spelar för det öl han får). — r. 14, gracey behag.

Fuhrmans alla dårar kan tolkas som alla drinkare / land

och stater, (om Fuhrman, se ovan, s. 143 f). Som stor

vinhandlare och hovkällarmästare (jfr r. 8) är Fuhrman

här närmast en personifikation av källarnäringen och

vinhandeln och som sådan leder han dem som följer

Bacchus i spåren, det samtida Bacchuståget. De som föl-

jer efter Fuhrman är hans "dårar", den beskrivande be-

teckningen leder tankarna till det antika Bacchustågets

bacchanter.

Melodin till N:o 79

Genom Wln:s melodiangivelse över "Nu är jag full/Se'n

med så ljuflig vätska" (n:o l6l i denna volym) kan man

på strukturella grunder förknippa "Om Bacchus dog"

också med "En kruka mjöd" (n:o 160). Denna gruppe-

ring bekräftas av ett Par Bricoles-manuskript, vars melo-

di dock inte kan anses vara autentisk. Strukturellt avvi-

ker "Om Bacchus dog" från de andra två endast genom

en upprepning av versrad 4 och 8, d.v.s. kadenserna i

första reprisen. Ingen samtida melodi till dessa tre visor

har återfunnits.
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S. 123: N:o 80, Ta mig ock den, den, den

Win 10, s. 200. Vhw 2, s. 14. Sdn 1, s. 69. (EU 1, s. 65

— efter Sdn.)

Dal.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Samdiga varianter:

Rubriken förekommer även i Sdn, men melodiangivel-

sen endast i Win.

Repristecken saknas i Sdn, som dock har ett enkelt sned-

streck efter r. 7. Vhw har enkelt repristecken efter r. 8

och dubbelt efter r. 12 — i övrigt reprismarkeringar som
Win.

R. 10, Fredsammeligt, Vhw o. Sdn: 'Fredsamligt'.

Melodin till N:o 80

Wallens melodiangivelse, "Pandour Marche", har hittills

inte lett fram till någon konkret melodi. Jag har hittat

ett par marscher av denna typ, men inte någon som kan

anpassas till visans text. Möjligen kan Bellman ha häm-

tat sin marsch ftån teatern. I C.S. Favarts opéra-comique

Cythére assiegée förekommer en marsch i femte scenen,

till texten "Contre les objets les plus charmants" och

denna har "Marche des Pandours" som timbre. Melodin

skall ha varit tryckt i operans musikbilaga, men den före-

kommer inte i KB:s exemplar av Favarts Théåtre complet.

Paris 1763, del VII. Musikbilagorna trycktes separat och

har ibland försvunnit från sin plats längst bak i texthäf-

tena. Med hjälp av en smula tur är det dock troligt att

denna marsch någon gång kommer att dyka upp.
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S. 124: N:o 81, Öppnaflaskan och lät ossfa dricka

Win 10, s. 203. Vhw 2, s. 17. Sdn 1, s. 74. (VU 1, s. 54.

SU5, s. 127.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Avvikelse från huvudkällan:

R. 5, skicka, Win: 'skrika , sannolikt tanklös felläsning.

Emendation enl. övr. hss.

Variant:

R. 5, Axelsson, Sdn i marginalen som alternativ efter en

av samlingens källor (möjligen Lsr 2, se ovan s. 29)\

'Slottskansli'.

Ordförklaringar:

R. 5, Axelsson, Axel von Axelsson (1729—1790), från

1762 underståthållare och under 1780-talet t.f lands-

hövding i Stockholms län.. —främmande, exekutionsbe-

tjänter. — r. 8, Gudbevars. Ordet som nu har försvagats

till en allmän förstärkning ('minsann') har här sin ur-

sprungliga mening, 'Gud bevare oss'. — r. 13— 16, Bell-

man syftar här på Psaltårens 104:15. I den 1767 aktuella

editionen: "win skal frögda människones hjerta". — r.

17, Syrachs hushåll, Jesu Syrachs Bok (en av Apokryfer-

na), 31:30: "War icke en windrinkare: ty win fördärfwar

många människor...". — r. 18, Croesi håfvor, rikedom.

(Om Croesos, se ovan, s. 96?\ — r. 20: Ger nöje. — r.

22, vattnar. Bokstavligt: häller vatten (i st. f vin) i. Anti-

tetiskt till r. 18—19.
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Melodin till N;o 81

203

Inga melodihänvisningar till eller från denna visa före-

kommer i hss. Melodin är helt okänd.

S. 125: N:o 82, Flaskan är gjorder tillät tömma

Win 10, s. 204. Vhw 2, s. 17. Sdn 1, s. 74. (SU 5, s.

168.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Samtliga varianter:

R. 1, ^order^ Vhw: 'giord'. — r. 2, Vhw: 'Kistan för at

theri giömma'. — r. 8, bussen^ Vhw: 'bussar'. — r. 13,

såväl Vhw som Sdn saknar repristecken. Bortsett från

detta är Sdn helt samstämmig med Win.

Ordförklaringar:

R. 10, man^ här: motståndare. — r. 12, Cupido (romersk

myt.), kärleksguden.

Melodin till N:o 82

Melodiangivelser och andra musikaliska upplysningar

saknas angående denna visa. Strukturellt sett liknar den

ungdomsdikterna "Bacchus tvi vale den förtreten" (StU

I

XIII, s. 113) och dess pendang, "Cloris tvi vale den för-

treten" (ibid., s. 114). Men melodin har inte återfunnits.
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S. 126: N:o 83, Gud nåde mig arma som ej har en fyrk

Win 10, s. 206. Vhw 2, s. 18. Sdn 1, nr 86 (lakun). (VU
l,s. 56.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw, Sdn.

Avvikelse från huvudkällan:

R. 1, nåde, Win.: nå'. Emendation efter Vhw till över-

ensstämmelse med rytmen i Wln:s andra strof.

Samtliga varianter:

R. 2, Vhw: 'Ej tak öfv^er hufvud ej nyckel ell dyrck'. — r.

9, Hans Mor, Asmodeus och, Vhw: 'hin håle, hans mam-
ma och'. — r. 11, öppna du, Vhw: 'öpna då'. — r. 13,

ränner, Vhw: 'rämnar'.

Ordförklaringar:

R. \,fyrk, här ung. 'ett rött öre' (se förkl. till s. 15 r. 18).

— Asmodeus, demon (Tob. 3:8) se närmare kommen-
taren till N:o 93 nedan. — r. 9, Beelzebub, de orena an-

darnas furste (Matt. 10:25). — r. 16 karreter, stora fyr-

hjuliga täckta galavagnar. Åkdonen var på denna tid sta-

tussymboler i lika hög grad som i våra dagar, och här får

karreterna karaktärisera samhällets toppar, ärans män. —
r. 17, Pindi, se förkl. till s. 79, r. 3. — r. 19, ärones,

ärans.

Melodin till N:o 83

På s. 59 i Sdn 1 står vid avskriften av "Stor sak i allting

på denna här jord" (StU XIII, s. 119) anteckningen:
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"Samma mel. I. 56 i Strinnholm och Haeggström". Det

syftar på "Gu nåde mig arma" i VU 1. "Stor sak i all-

ting..." ingår i ett försvunnet sångspel, "Poeterna", från

1767 (se textkommentaren till StU XIII, s. 190jf}. Melo-

din är inte känd.

S. 127: N:o 84, Hejfram med öl och tallestrunt

Win 10, s. 208. Vhw 2, s. 19. Sdn 2, s. [104], lakun.

(SU 5, s. 29— efter Sdn 2.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Avvikelser från huvudkällan:

Win har en rubrik, 'Bacchi Mark', som här har utgått.

Den saknar stöd i texten och i Sdn, och den är sannolikt

en felläsning eller felskrivning av 'Bacchi March'. Det

finns i Sdn 1 en lakun efter en visa med denna rubrik.

Det kan röra sig om en dublett, och denna lakun har i så

fall — i motsats till lakunen i Sdn 2 — uppstått innan

SU etablerades (jfr kommentren till följande visa). Även

parodiförlagans namn: 'Djurgårds-Marchen' (se melodi-

kommentaren), ger stöd för tolkningen av Wln:s 'Mark'

som en korruption.

R 1 etc, strecken efter anvisningen "Trummor" har till-

lagts här. 4—5 o. 8—9 är delade i Win: 'Trumla och

Tumla / Och drick utur rågade mått' etc. Hopskrivning

har gjorts med stöd av Vhw och av versdelningen i FE
19. — r. 9 Hoppa och troppa har utelämnats i Win. Den
metriskt och logiskt nödvändiga utfyllnaden har införts

efter Vhw och SU.
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Samtliga varianter:

SU får här representera den försvunna avskriften i Sdn.

Melodiangivelsen (gemensam för Win o. Vhw) saknas i

SU. Dess verdelning (liksom brist på melodikommentar)

vittnar om att den melodiska kopplingen till FE 19 inte

observerats av Sondén.

R. 2, öl och tallestrunt, Vhw: 'öl af SU: godt talle-

strunt'. — r. 3, magesundt, SU: 'magen sundt' — r. 3 o.

7, det andra trumsolot saknas i Vhw. — r. 4, rågade, SU:

'rågadt'. — r. 5 o. 9, tilU SU: 'Upp till'. — r. 6 Lät oss då

supa, SU: 'Lät oss supa'. — r. 8, courage, Vhw: 'coura-

get'.

Ordförklaringar:

R. 2, tallestrunty tallstrunts-brännvin. Tallens ljusgröna

årsskott användes som krydda i öl och i brännvin. Såväl

Vhw:s som SU:s sångarter är alltså rimliga. — r. 4 mage-

sundty nyttigt för magen. — r. 8, courage[t], humöret.

Melodin till N:o 84

I Win har denna visa melodiangivelsen "Diurgårds

trumman". Att det gäller samma melodi som senare an-

vändes till "Trumslagarn kommer, flickor goddag" (FE

19), men utan den omtagning av första reprisen som fö-

rekommer där, bekräftas av den senares timbre i Åkn , s.

120: "Diurgårds-Marchen". Det får också stöd av Wln:s
\

senare hänvisning från FE 19 till "Hämta fram öhl",

som måste avse "Hej fram med öl och tallestrunt".

En tidig avskrift av melodin förekommer i KBs hand-

skrift Vf 38a tillsammans med episteln. Den kan mycket
|

I
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väl användas till n:o 84. Rytmiskt sett står Vf 38a:s Epis-

tel XVIIII mycket nära den bacchanaliska visan; endast

en ton (sista åttondelen i takt 13) måste läggas in för

textanpassningens skull. Men den vackra dur-mollväx-

lingen som man känner från Ålilströms variant i FE

1790 är här borta, enligt min åsikt av ett rent misstag:

hela melodin är utskriven i g moll. Växlingen har återin-

förts i den rekonstruktion som har tagits in i melodibila-

gan, delvis med stöd av en melodivariant som förekom-

mer i Stenborgs handskrivna partitur till Hallmans Cas-

per och Dorothea (1775). I Hallmans parodioperett står

melodin tillsammans med ett Chorus i första aktens slut-

scen, "Bacchus uppå tunnan bäres". Sångstämman har

inte bevarats, men utifrån violinstämman kan man även

här höra en fredon som liknar den i Vf 38a, och med
den dur-mollväxling som man jag tror har varit en ur-

sprunglig del av melodin.

I

I

it»
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Violinstämman till "Bacchus uppå tunnan bäres" i partituret till

Hallmans Casper och Dorothea.

Melodin har använts även till en visa i Bellmans opéra-

comique Det lyckliga Skeppsbrottet (1766), IV. akt 2.

scen, "Anders uti sitt tystaste bo". Sistnämnda visa, vars

melodi musikkommentatorn i StU VI inte lyckats iden-

tifiera, står i registret under "Truderunt, trunt, trunt,

trunt, trunt", d.v.s. den trumslagshärmning som inleder

alla dessa visor. Jfr. "Trumslagarn kommer, flickor god-

dag" i Lsr 3 , s. 66, som även börjar "Truderunt,

T" T" T" T'

"

S. 128: N:o 85, En drucken sätter sig uppå sin stol

Win 10, s. 209, Vhw 2, s. 19. Sdn 1, n:o [88] lakun. Sdn

2, s. [105], lakun. (VU 1, s. 57. SU 5, s. 41 — efter Sdn

2.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.
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Samtliga varianter:

De dubbla lakunerna i Sdn (jfr föregående visa) är värda

uppmärksamhet. Av allt att döma har lakunen i Sdn 1

uppstått före, lakunen i Sdn 2 efter etableringen av SU.

Har någon av dessa Sdn-avskrifter haft en Lsr-del (Lsr 2)

som obearbetad förlaga, har det varit den i Sdn 1 , ej den

som representeras av SU. Trots detta redovisas sångarter-

na i SU här som representanter för Sdn. Win och Vhw
är likalydande.

R. 1, uppå, SU: 'på'. — r. 10, himmels höjd, hopskrivet i

SU. — r. 14, Intet, SU: 'Inte. — r. 17, SU: 'Om Bac-

chus tar fram sin pokal'.

Melodin till N:o 85

I ett Par Bricole-manuskript har denna visa kopplats till

en senare tids marsch som inte äger något värde som

Bellmanskälla. En notis i handskriften: '"Kom öppna

vort tempel, höj kransen til skylt!' har samme Melodie",

bekräftas emellertid av visornas gemensamma metriska

struktur, och den är säkert riktig. "Kom öppna vårt tem-

pel..." är en Par Bricole-visa från 1787 som har tryckts i

CU II, s. 352. I Vhw 4 står den med melodiangivelsen

"Hvad må jag ej gråta" (StU V, s. 22), och även denna

visa speglar samma komplicerade metrik. Med denna

koppling kommer man fram till en melodi. "Hvad må
jag ej gråta" ingår i Bacchi Tempel, som trycktes 1783

med musiken till de flesta sångerna. Melodin till denna

sång (s. 57 i o.u.) är rätt bristfälligt noterad, och har de-

taljändrats av musikkommentatorn Jeanson i StU V
(musikbilagan, n:o 8, s. 1620 utan närmare kommentar.
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I melodibilagan till denna volym har jag gjort en del

småjusteringar som i huvudsak följer Jeansons.

Första tonen i takt 1 har rättats från f#l till
gl

(jfr

melodiföringen i takt 13). Jag har lagt in punkteringar i

takt 8 och ändrat sista fjärdedelen i takt 10 till en åtton-

del. För anpassningen till texten har jag tagit bort en av

fjärdedelarna (de borde ha varit åttondelar) på höga e^ i

takt 7, delat upp den punkterade fjärdedelen på eM takt

14 i en fjärdedel och en åttondel, tagit bort en åttondel

på c#^ i takt 15 och en sextondel i takt 16 på g^ samt

ändrat den första fjärdedelen på c^ i takt 21 till en punk-

terad åttondel plus en sextondel på c^ + h^.

Trots denna mängd av småändringar i musiken råder

inget tvivel om melodins äkthet. Bacchi Tempel utgör en

av de få av Bellman godkända musiksamlingar vi äger,

och diktens mycket komplicerade struktur låter sig an-

passa till melodin utan större besvär. Melodins härkomst

är inte känd.

S. 129: N:o 86y Och intet harjag kanna

Win 10, s. 210. Vhw 2, s. 20. (VU 1, s. 58.)

Dat.: Win.

Attn: Vhw.

Avvikelse från huvudkällan:

R. 12, rumlar^ Win: 'romlar'.

Variant:

R. Xl^rumlar (se ovan), Vhw: 'ramlar'.
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Ordförklaringar:

R. 3, horuy se förklaringar till s. 92, r.3. — r. 10 Floras,

blomstergudinnans. — triumphant, blommönstrat,

mycket dyrbart sidentyg. — r. 16, Barkens. Jacob Bark

innehade apoteket Markattan och hade fram till 1767

rätt att tullfritt importera franskt brännvin. — oscobad,

oscebad. Likörkryddat brännvin, recept finns i StU IV, s.

196.

I VU 1 har ett repristecken införts efter r. 17, i likfor-

mighetens namn. Det skall dock observeras att sista stro-

fens näst sista vers skiljer sig metriskt från motsvarande

vers i strof 1 o. 2, och den har uppenbarligen sjungits

annorlunda. Den parodifamilj denna visa sannolikt till-

hör (jfr melodikommentaren) utmärks bl. a. av en vack-

lande förekomst av versrepris på detta ställe.

I visan möter vi för ovanlighetens skull en hemlös

drinkare som inte skyller sin belägenhet på en otrogen

hustru. Tvärtom: "hornen" vittnar om hans drycken-

skap, det är tydligen för dess skull hustrun har övergivit

honom.

Melodin till N:o 86

En strukturell jämförelse visar att melodin till denna visa

sannolikt är densamma som till "När som Syster Sigri".

Ingen hänvisning förekommer dock i hss, och melodin

till "När som Syster Sigri" är okänd. Se musikkommen-
taren till n:o 72, s. 187.
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S. 130: N:o 87, Ögnalocken ä torra, strupen är mager

Win 10, s. 213. Vhw 2, s. 22. Sdn 1, s. 77. (VU 1, s. 61.

SU5, s. 101.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Avvikelse från huvudkällan:

R. 2, ögnalocken ä torra, strupen ... (så Vhw o. Sdn efter

ändring), Win o. Sdn (urspr.): Ögna låcken och tårra

Strupen se nedan. — r. 10, Den som ej kan (så Sdn),

Win o. Vhw: 'Den som kan'. Den ursprungliga Sdn-tex-

ten är i det närmaste identisk med Wln-texten, och ut-

går med största sannolikhet från en ej tillgänglig del av

Lissanders vissamling (Lsr 2). Emendationen är given av

sammanhanget (se nedan).

Samtliga varianter:

R. 2. Ögnalocken^ Sdn: 'Ögonlocken'. — r. 8, intet, Sdn:

'inte', r. 11: svettas, Vhw: 'saftas'. — r. 13, ^ sitt rus,

Vhw: 'att få et rus'.

Ordförklaringar:

R 3, podager, gikt i fötterna, särskilt tålederna. — r. 4 o.

5: Pitehäja /[...] Polimäja, se förkl. till s. 39, r. 4 o. 5. —
r. 1 0 krona. Liksom 'krans' uppträder ordet hos Bellman

liksom på flera ställen i bibeln med betydelsen 'heder',

'ära', 'merit' e.d., en metonymi där kronan som heders-

tecken ersätter hedern. Jfr t.ex. Ordsp. 12:4: "En idog

qwinna är sins mans krona". Här handlar det förstås om
Bacchanaliska meriter.— r. 17, usling, stackare. — r. 18,
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en buss afBacchus, en soldat hos Bacchus. — r. 19, Ast-

rildy kärleksguden, se förkl. till s. 15, r. 23.

Texten i Sdn är en avskrift gjord 1813, av allt att döma
efter en förlaga från 1767/68 (se ovan). RA. Sondén,

som fört pennan, har i efterhand noterat texters före-

komst i CM. Bellmans Skaldestycken från 1814 (VU), ett

urval av Völschows Bellmansavskrifter från 1787 och

framåt, och det är säkert med ledning av dess text han

ändrat sin förstarad till "Ögonlocken ä torra, strupen är

mager". Sondén är på goda grunder kritisk mot texten i

VU, men i detta fall har han där fått hjälp att korrigera

den språkliga inadvertensen och den anatomiska besyn-

nerligheten i sin ursprungliga förstarad: "Ögonlocken

och torra strupen är mager". När jag här följer Völschow

och Sondén i spåren gentemot de ursprungligare texter-

na i Win och den orättade Sdn, har jag två motiveringar

utöver den att det ger en rimligare text — något som
långtifrån alltid ger anledning till konjektur: Vhw:s

'ä[ro]' i stället för och' kan ha tillkommit efter Bellmans

anvisning, som skaldens emendation av en felaktig av-

skrift. (Bellman har tagit del av Völschows arbete med
samlingarna av hans visor.) Skrivningen 'och' i Win och

(sannolikt) i Sdn:s förlaga (Lsr 2) kan bero på att ett
'ä'

tolkats som ett 'å'. Feltolkningen av ett ursprungligt ma-

nuskript behöver bara ha gjorts en gång— Win och Lsr

har utbytt texter sinsemellan.

Melodin till N:o 87

En kedjehänvisning i Win leder från denna visa till
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"Lyckans stierna fördunklas ofta plär hända", från den

till "En gång såg jag en nådig fru vid en spegel" (StU

XIII, s. 23 och musikkommentaren, s. 50 £) och från

denna visa till n:o 22 i denna volym, "Stå vid glaset och

vigas vid kann buteljen". Melodin har tryckts i musikbi-

lagan tillsammans med sistnämnda visa; se även musik-

kommentaren ovan, s. 86.

S. 131: N:o 88, Bacchus lefdejustpå den tiden

Win 11, s. 101. Vhw 2, s. 22. Sdn 1 [nr 84], lakun.

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Avvikelse från huvdkällan:

R. 3, Just då menas at (Vhw: '...menes att...), Win: 'Just

då ment då at'. Bortsett från detta är Wln:s och Vhw:s

texter likalydande.

Originellt är att Bellman här placerar sin Bacchus i det

bibliska historiesammanhanget i stället för i den antika

mytologin eller i samtida miljö. Greppet att göra Noak
och Abraham samtida är givetvis en medveten "dum-

het", och visan kan som helhet tolkas som en drift med
den stupiditet som utmärker åtskilliga dryckesvisor. Gi-

vet är att Bellman, som den genreparodiker han så ofta

är, också parodierar dryckesvisans genre.

Melodin till N:o 88

Visan saknar melodiangivelse i Win, och om den haft

någon i Sdn vet vi inte eftersom den där bara finns kvar
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som en överstruken rad i registret. Däremot har Sdn dess

förstarad som melodiangivelse för Bellmansvisan "Hvad

har du i pung och hjerta" (n:o 133 här), en visa som i

Win har melodiangivelsen "Noach lefde just på den".

Denna timbre uppträder även över visan "Folket klagar

altid på tiden (n.o 137 nedan) både i Win och i Sdn och

över "Cloris är för syn och hjerta" (n:o 14 1) i Sdn. (I

Win saknas melodiangivelse för denna visa.)

Huruvida "Noach lefde...", en visa som inte påträffats,

är en felskrivning av "Bacchus lefde..." i en för Win och

Sdn gemensam källa eller om det rör sig om två visor vet

vi inte. 1 det senare fallet bör de stå i ett omedelbart pa-

rodiförhållande till varandra, de har haft samma melodi.

Vilken denna har varit kan vi inte med säkerhet säga

idag.

I EU 1, s. 86, citeras Sdn:s melodiangvivelse för Bac-

chus lefde..." med tillägget: "el. Fr. Sång n. 20", något

som måste vara Eichhorns egen tanke. FS 20 sjungs till

Klippingshandskar-melodin den som bland denna sam-

lings visor använts till n:o 4 (se melodibilagan och kom-
mentaren på s. 46jf). Det är en melodi som skulle passa

bra till "Hvad har du i pung och hjerta" och till "Cloris

är lör syn och hjerta" men som är mycket svår att tänka

sig som melodi till de stavelserikare "Bacchus lefde just

på den tiden" och "Folket klagar altid på tiden". Ett an-

nat skäl till att ifrågasätta Eichhorns melodibestämning

är att Klippingshandskar-melodin var välbekant för Wal-

len och i hans samling uppträder under andra namn,

främst "Säg mig Damon [sad Lysandra]" och "Sätt ej

vänskap uti våda".

"Bacchus lefde just på den tiden" och "Folket klagar

alltid på tiden", har ett gemensamt drag som skiljer dem
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från de båda andra visorna inom parodifamiijen (n:o

133 och l4l) och från Klippingshandskar-melodins nor-

mala texter: versrad 2, 4, 6 och 8 innehåller jämna troké-

er, medan versrad 1, 3, 5 och 7 har en eller två inskjutna

stavelser. Samma metriska växling uppvisar den tidiga

skålvisan till Gustaf III, "Bonden nu ler åt himmelens

skyar" (StU VII, s. 10). Sistnämnda visa har en äkta

timbre från opéra-comiquen Annette et Lubin: "Cest la

fille å Simonette", och melodin har noterats i Åkn (s. V,

se även musikkommentaren till StU VII, s. 190 fj. Sam-

mankopplingen av denna melodi och "Bacchus lefde just

på den tiden" måste i brist på en bindande hänvisning i

hss betraktas som hypotetisk, men jag vill visa hur den

skulle kunna fungera.

För anpassningen till texten har följande ändringar

gjorts i Åkn:s melodi: sista d^ i takt 1 har dubblerats och

halvnoten på d^ i takt 9 har blivit en fjärdedel plus två

åttondelar.
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kyssom hans la-ger, Gubbar, hurra och god tSr.

S. 132: N:o 89y Den stolta guden Mars, Olympens gene-

ral

Win 11 s. 174. DGr 3, s. 151, ofullständig. Vhw 2, s.

28. Sdn 1, s. 83. (VU mak. VU 1, s. 63.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn

Avvikelse från huvudkällan:

S. 132 r. %,fenster (så Sdn), Win: 'fönster*.

Varianter:

Sdn har samma melodiangivelse över sångstrofen som
Win.

Alexandrinpartiet skrivs stikiskt i DGr o. Sdn.

S. 132 r. 2, Åt hjeltar i sin troppa DGr: 'För Gudar i en

sal'. — r. 3—4 saknas i DGr. — r. 7^ pä venster^ Vhw:
'till venster'. — r. 9 saknas i DGr. — r. 10 skorsten här,

DGr: 'skorstens brädd'. — vår Ganymedes, Vhw: 'var

Ganymedes'. — r. 12, Strax hvar en hjelte, DGr: 'Hvar

gång en hjelte'; Vhw: 'Strax någon hielte'. — sextusend,

DGr: 'tolftusen'. — r. 14, föll och sprack just, DGr:
'sprack och rämna'. — r. 15, rännsten [...] pussen, DGr:

'lorten [...] rännsten'. — r. 17, ur skorsten, DGr: 'från

skorsten'. — r. 18, stolt, DGr 3: 'kring. — gret och fes.
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DGr: neg och £..'; Vhw: 'gret och nös'. — r. 19 saknas i

DGr, klådde, Vhw: 'ruska'. — r. 20 saknas i DGr.

S. 133 r. 1—9 (sångstrofen) saknas i DGr.

Ordförklaringar:

S. 132 r. 1, Mars (rom. myt. Hksom övriga förekomman-

de gudanamn), krigsguden. — Olympen[s]y berget

Oiympos, gudarnas hem i grekisk mytologi. — r. 4, Pin-

diy från Pindos (se förkl. till n:o 83:17). — r. 5, galladag,

galadag, festdag. — r. 10 Ganymedes, gudarnas mun-

skänk. — r. 16, Pan, herdarnas och skogens gud. — Vul-

can, smideskonstens gud. — r. 18, Calypso, en nymf som
räddade Odysseus vid hans skeppsbrott och som föräls-

kad försökte hålla honom kvar. — Venus, kärlekens

gudinna. — r. 19, Cupido, kärlekens gud. — Apollo, lju-

sets, musikens och skaldekonstens gud.

S. 133 r. 7 / knogen, i handen.

Det kan inte uteslutas att DGr:s reducerade version från

1780-talet är äkta, d.v.s. en version Bellman vid denna

tid själv använde.

1800-talsutgivarna har alla reagerat på Bellmans dras-

tiska språk. Dikten återfinns som den står i Vhw, i det

första tryck av CM Bellmans Skaldestycken {Muntra Wi-

sor och Sängstycken , VU mak.) som drogs in och maku-

lerades. I den godkända versionen av VU hade texten

friserats. Där lyder de sista alexandrinerna

Vår Ganymedes damp ur skorsten hes och full,

Kalypso stod så stok, men Venus tumla kull,
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Cupido ruska sig, Apollo var så trumpen;

Men Bacchus drack dem till och sjöng den lilla stumpen:

Sondén, som hade upptagit 1760-talsversionen i Sdn 1,

utelämnade dikten i SU, och Eichhorn, som hade såväl

Vhw-texten som VU mak bland sina källor, valde VU:s

friserade version.

Dikten är tematiskt— och språkligt stilistiskt— nära

släkt med FS n:o 12 — som också behövde friseras in-

nan den kunde tryckas 1791. Även visan "Högtid bere-

des" (StU XIII, s. 116) hör till samma lilla tematiska fa-

milj.

Melodin till N:o 89, Bättre på jorden

Sångstrofen i "Den stolta guden Mars, Olympens gene-

ral", sjöngs enligt Win på melodin till "Hvad skall man
giöra". Denna melodi har ej identifierats. Strukturen vi-

sar likheter med "Fisk fricadeller" (StU XIII, s. 137);

men även denna visa saknar melodisk anknytning.

S. 134: N:o 90, Far min gjorde mig om natten

Win 11, s. 176. Vhw 2, s. 24. Sdn 2, s. 78, överstruken

till oläslighet.

I Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Avvikelser från huvudkällan:

Wln:s förkortning av andra strofens ekovers, 'Ropat etc',

har lösts upp. Hss' förkortade trall har kunnat rekonstru-

eras rytmiskt— se melodikommentaren.
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Bortsett från att Vhw saknar melodiangivelse föreligger

inga läsbara varianter.

Melodin till N:o 90

Melodiangivelsen i Win och Sdn, "Mor min had' en li-

ten piga", förbinder visan med n:o 45 i denna volym,

"Cain, Adams äldste gosse" (se musikkommentaren

ovan, s. 134f). Melodin är okänd, men trallens stavelse-

tal har rekonstruerats med hjälp av strukturen i sist-

nämnda visa. Enligt denna bör trallen här, versrad 5,

sjungas ungefär som: "Fallalleralleralla".

S. 135: N:o 91, Tänk omjagskulV hlifva kung

Win 11, s. 177. Vhw 2, s. 24. Sdn 1, nr [109], lakun.

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Avvikelser från huvudkällan:

R. 8, skull\ Win: 'skulle'. Rytmisk konjektur m. ledning

av strof 1 och n:o 78 ovan (se melodikommentaren).

Repristecken har införts efter r. 13.

Varianter:

R. 6 o. 13. Vhw har endast repristecken vid verssluten,

d.v.s. repris av hela versen. — r. 13, Vhw: 'Min Printzes-

sa lägga kull :||:\
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Ordförklaringar:

R. 8, rusta, leva om. — r. 11, röner, erfar, tar del av

(Bacchus, d.v.s. starka drycker).

Melodin till N:o 91

Handskrifterna lämnar ingen upplysning om melodikäl-

lan till denna visa. Vhw har skrivit in den i närheten av

n:o 78 i denna volym, "Vi ä' menniskjor allihop" (2, s.

27), och satt upprepningstecken på ett sätt som tyder på

att han uppfattat dessa två visor som del av samma paro-

digrupp (jfr textkommentaren härovan). Men denna

gruppering förekommer inte i någon annan handskrift,

och det är möjligt att Völschow har misstagit sig. För det

första är det endast första repriserna i dessa två visor som
är metriskt identiska, och det är inte lätt att få båda des-

sa texter att anpassa sig till samma melodi. För det andra

har "Tänk om jag skull' bliva kung" samma frivola ka-

raktär som de flesta av "Röda havs"-visorna. Ett rimligt

förslag vore att skilja dem åt, och låta "Tänk om jag

skuir bliva kung" följa de andra "Röda havs"-visorna. I

så fall bör repristecknen i raden "Bara bara ://: prinsar

små ://:" tolkas som en begränsning av upprepningen av

radens andra hälft:

Bara bara prinsar små,

Prinsar små [prinsar små, prinsar små, prinsar små,]

Det vor' akför roligt,

[Det vor' akför roligt.]

Upprepningarna inom klämmer är hypotetiska. Med
denna tolkning blir det möjligt att framföra visan till

"Röda havs"-melodin, jfr melodibilagan, s. 257. Utan
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melodianvisning i handskrifterna och med sådana nöd-

vändiga ingrepp i strukturen som ovan, kan man dock

inte anse koppHngen som definitiv.

S. 136: N:o 92y Turkens Bassa dansar

Win 11 s. 179. Vhw 2, s. 25. Sdn 1, s. 97.

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Tankestrecken framför refrängerna har införts här.

Varianter:

Sdn har 'Opna Bacchi slussar' som melodiangivelse.

R. 5—7 har bytt plats med r. 8—10 i Vhw. I övrigt sak-

nas egentliga varianter. R. 11, fitta. Ordet har uteläm-

nats i Vhw. Sdn har raderat ut versen liksom den följan-

de (rimmande) och streckat det tomma utrymmet. I öv-

rigt är sångarterna helt överensstämmande.

Ordförklaringar:

R. 2, Bassdj pascha. — r. 3, Tre Svansar. Paschornas rang

markerades av det antal jaksvansar de hade rätt att sätta

upp utanför sina tält. Tre svansar angav den högsta rang-

en. — r. 6, Cloris, se komm. till n:o 16, s. 74.— seraljen,

se förkl. till s. 62, r. 9. — r. 20, Alcoranen, Koranen.

Melodin till N:o 92

Melodiangivelsen i Win är i detta fall helt otvetydig:
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"Fackeldansen." Sdn hänvisar till Bellmansvisan "Öpna

Bacchi slussar" (n:o 43 i denna volym), och fackeldans-

melodin är tryckt i musikbilagan till sistnämnda visa. Se

även musikkommentaren s. 126f. Den enkla melodiver-

sionen från Notbok til Pehr Andersson kan utan ändringar

anpassas till n:o 92.

S. 137: N:o 93y Unga Tobias skull' i brudsäng stiga

Win 11 s. 329. Vhw 2, s. 28. FH, s. 27. (CU 3, s. 392
— "efter en af Bellman sjelf ändrad afskrift". Carléns

not.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. FH.

Avvikelse från huvudkällan:

S. 138 r. 7, sketn (så FH o. CU), Win: 'sketen . Rytmisk

normalisering.

Varianter:

FH-texten bygger sannolikt direkt på en av de ej åter-

funna Lsr-delarna, Lsr 2, och dess varianter noteras där-

för liksom CU-textens. Carléns källa är okänd och hans

bestämning av Bellmans handstil i rättelser kan därför ej

kontrolleras.

S. 137 r. 2, Få, FH o. CU: Tå'. — r. 7, Mangen, FH o.

CU: 'Många. — r. \7 , flätad, Vhw: 'lindad'. — r. 20,

Som kund\ Vhw 2: 'Kunde'; CU: 'Att sjelf.

S. 138 r. 2, Hej, CU: 'Flög'. — r. 8, barnen, CU: 'säng-

en'. — r. \2, flaskor, FH o. CU: 'flaskan'. — som, CU:
'ha.
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Ordförklaringar:

S. 137 r. 1, Unga Tobias^ se nedan. — r. 6, leder^ lemmar.

— r. 7, Meder, se nedan. — r. 9 sitserkofta, kofta av sits,

ett tunt bommulstyg med tryckta mönster. — r, 10

saffianstofflor. Saffian eller marokäng är ett fmt, färgat lä-

der av getskinn. — r. 11, änne-spänne, pannsmycke. —
r. 13, nopkinskjoU kjol av nopkin, ett lätt, enkelt bomulls

eller linnetyg av kineiskt ursprung. — r. 17, stångpiska,

nackhåret uppsamlat i en fläta och omlindat med band.

(Jfr. Vhw:s variant ovan.) — r. 20, Asmodeus, se nedan.

S. 138, Raguels, se nedan. — Gamla Tobias— se nedan.

— r.l5, tappen,, kranen i vintunnans sprund, se s. 328.

De episoder visan förmedlar, målande men utan sam-

manhang, är hämtade ur Tobie Bok, en av de apokryfiska

böckerna i Gamla Tetamentet (i 1921 års översättning

Tobits Bok). Gamle Tobias (1921: Tobit), en from jude i

Nineve, hade lagt sig att sova utomhus. "Och en swala

träckade utu sit näste; thet samma föll honom hett i

ögonen, ther af han blind wart." Han sände sin son,

unge Tobias, upp till Medernas land för att hämta en

summa deponerade pengar. En främling som följde med
på resan var i själva verket ängeln Rafael. Denne rådde

unge Tobias att på vägen ta in hos sin släkting Raguel för

att begära hans dotter Sara till hustru. Problemet var att

Sara bevakades av demonen Asmodeus, som hindrade

henne från att gifta sig. Sju män hade tagit henne till

hustru, och alla sju hade dödats av Asmodeus "strax the

kommo i säng til henne". Bellman kan alltså med skäl

kalla henne "Jungfru Sara". Med ängelns hjälp (inte med
hundens) besegrades demonen och bröllopet kunde ftill-



Kommentar 225

bördas. Efter sonens hemkomst botades fadern med äng-

elns hjälp för sin blindhet.

Melodin till N:o 93

Melodin har enligt uppgift från Sondén varit densamma

som till visan "Glöm din Iris som ditt hjerta sårar", n:o

60 i denna volym — se melodikommentaren till denna,

s. 168. Någon melodi är idag inte känd.

S. 139: N:o 94, Kung David han spelte på harpan och

gret

Win II, s. 332. Vhw 2, s. 29. FH, s. 26. (CU 3, s. 387
— "efter en af Bellman sjelf på flera ställen ändrad af-

skrift". Carléns not.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. FH.

Avvikelse från huvudkällan:

R. 7, Goliat, Win: 'Goliats'.

Varianter:

Beträffande FH-textens närvaro i variantförteckningen,

se föregående kommentar. CU-texten är i detta fall

starkt avvikande, framför allt friserad. Då det inte går att

avgöra när i texthistorien dess avvikande sångarter upp-

stått förbigås dessa här.

R. 3, sket, FH: 'sk..'. — r. 5 (och samtliga strofslut), lus-

tig, övr. källor: 'lustigt'. — r. 8, tnsend, övr. källor: 'tu-
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sende'. — r. 11, hurpå takets FH: 'uppå taket'. — spela^

Vhw: 'spelte'.

Ordförklaringar:

R. \,Kung Davidy se nedan. — r. 2, Hin håle^ den hårde,

d.v.s. djävulen. — r. 3, 7 o. 10 Kung Saul, Goliat, och

Bathsebdy se nedan. — r. 11, mig tycks, jag kan föreställa

mig. — r. 12, Din skönhet. Din sköna. — r. 17, svickor

och sprund, pluggar och tapphål (på vinfaten), se s. 328.

Visans hyllning av Kung David som harpospelare, hjälte

och älskare bygger på berättelserna i Samuels Böcker.

"När nu then Guds anden kom öfwer Saul, så tog David

harpona, och spelade med sine hand: Så kom Saul til sig

igen, och thet wardt bätre med honom, och then onde

anden wek ifrå honom." (1. Sam. 16:23). "Och David

tog sina hand i skräppona [väskan], och fattade ther uti

en sten, och sljungade, och råkade Philisteen [Goliat] i

hans panno, så at stenen gick in i pannona; och han föll

på jordena på sit ansigte." (1. Sam. 17:49.). "Och thet

begaf sig at David om aftons tid stod up af sine säng,

och gick uppå taket af Konungs huset: och såg af taket

ena qwinno twå sig; och qwinnan war ganska dägelig."

(2. Sam. 11:2.)

Melodin till N:o 94

En hänvisningskedja i Win leder från följande visa, "När

Bacchus predika, så stod han så stolt", till denna visa,

och från "Kung David han spelte..." vidare till "Gubben
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sad' till gumman [sin]". Den sistnämnda återfinns utan

melodiangivelse i Win 1 , och melodin är därför okänd.

En strukturell jämförelse visar ytterligare två Bell-

mansvisor som kunde ha sjungits till samma melodi,

nämligen "ApoUo, god morgon, och Clio, god dag!"

(StU VIII, s. 106), av Byström daterad "1760-talet?",

och "Lokatten, Lokatten, min frände gutår" (Fredmans

sång n:o 13, av Hillbom daterad 1768). Till "ApoUo,

god morgon..." har musikkommentatorn meddelat en

melodi från en Par-Bricole - hs; men den kan knappast

bedömas som tidsenlig eller äkta. För musiken till Fred-

mans sång n:o 13 redogör jag i FS 1992:2, s. 205f.

Melodin till FS n:o 13 återfinnes hos Envallsson i

sångpartituret till Kronofogdarne (1787), till kupletten

"Välkommen min herre, det artigt var", med timbren

"Här komma två fattige spelemän" (III. akt, 6. scen).

Den meddelas härnedan, men om den är mer genuin än

Åhlströms fyra år yngre version är omöjligt att säga.
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S. 140: N:o 95y När Bacchuspredika så stod han så stolt

Win 13, s. 100, Vhw 2, s. 98. Sdn 2, s. 68. (VU 1, s.

106.)

Dat.: Sdn.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Den exakta dateringen kan anses vara relativt tillförlitlig.

En av de många indicier som övertygar oss om att Sdn:s

källa till Bellmans 60-talsvior i första hand varit Lissan-

ders visböcker är dessa av skrivaren Sondén ej kommen-
terade exakta data vid flera avskrifter. Liknande, med
Sdn överensstämmande data förekommer i Lsr-delarna

och Lissander har av allt att döma med dem angivit den

dag han fått del av visan för första gången. (Se närmare

Kring källorna 1991, kap. "Anders Lissanders tredje vis-

bok".)

Samtliga varianter:

Sdn har rubriken "Bacchus Öfversteprest" och samma
melodiangivelse som Win.

R.5, Om, Sdn: 'Och'. — r. 13, är en krog, Sdn: 'blif en

krog-

Ordförklaringar:

R. 6, Sanct Tunnas, se nedan. — r. 8, item, likaså. — r.

10 o. 14, Den helige Fredmans epistel, Sancte Smitt, se

nedan.
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Visan hör till Bacchusvisorna, de många visor som har

Bacchus till huvudfigur och som oftast gör honom till en

levande gestalt i samtidsmiljö, mycket ofta ger honom
skilda yrkesroller. Här är han predikande präst, och hans

predikan bygger enligt predikokonstens regler på heliga

texter. Men det är sin egen lära han predikar, och den

"bibel" han hänvisar till är en bacchanalisk urkund, lik-

som den riktiga bibeln indelad i olika böcker. Sanct Tun-

na kan tänkas vara en evangelist, den helige Fredman är

helt tydligt en apostel, liksom Paulus. Han har skrivit en

Epistel (ett brev) där han förmanar folket som strupa har

quar, d.v.s. sin församling. Sancte Smitt tycks vara en

domsprofet som förutspår undergång för de nyktra.

En del av stoffet till Bacchi predikan har Bellman lå-

nat från tidigare Bacchi Ordens-visor. Bland dessa hand-

lar två (sedemera FS 26 o. FS 27) om Fredmans och

Schmidts begravningar under ceremoniella former och

med deltagande av kända Bacchi Ordensbröder. I visan

om Fredmans begravning (FS 26) ingår en synnerligen

kortfattad nekrolog: "Hans själ et urvärk, hans kropp en

krog". Det har varit lätt för Bellman att omformulera

denna genialt korta karaktäristik till ett apostlabudskap

passande som inslag i Bacchi predikan.

Vi har sett hur Fredman tidigare fångat Bellmans in-

tresse (han uppträder förutom i FS 26 från våren 1767 i

n:o 48 i denna volym). Han har figurerat som drinkare

på Bacchi Torg och som föremål för en begravning i

Bacchi Orden. I denna visa blir han sanctifierad, en

apostel i Bacchi tjänst, men — såvitt vi kan bedöma —
endast därför att prästen Bacchus behövde en episteltext.

Först drygt två år senare mognade tanken på att låta

"Den helige Fredmans Epistel" ta form, att lägga fram
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den i en självständig visa. Det blev "Kära Bröder, så lå-

tom oss supa i frid" (nuv. FE n:o 5), och sedan följde he-

la raden av Fredmans epistlar, Bellmans mästerverk.

Utan dem hade tid, kraft och pengar knappast satsats på

en kritisk utgivning av dessa bacchanaliska visor!

Melodin till N:o 95

Från avskriften i Win hänvisas till "Kung David han

spelte [på harpan och gret]", n:o 94 i detta band. Se me-

lodikommentaren till föregående visa.

S. 141: N:o 96, Straxt bredvid Slussen

Win 11 s. 355. Ståhl 6, s. 93. Sdn 2, s. 67. (Kakamoja,

s. 25— efter Ståhl).

Dat. o. attr.: Sdn.

Beträffande Sdn:s datering, se kommentaren till föregå-

ende visa. Wln:s avskrift är från ungefär samma tid, slu-

tet av 1767.

Avvikelse från huvudkällan:

r. 6, rensar (så övr. hss), Win: 'rensa

.

Varianter:

Samstämmigheten mellan Win och Sdn är som väntat

stor. Sondén har visserligen genom överstrykning velat

utplåna r. 8, men 'Spelverket gick och sjelfva är fortfa-

rande läsbart.
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R. 10 motsvaras i Sdn av en rad snedstreck efter r. 9. Pu-

korna gå saknas m.a.o.

Ståhl, del 6 av Samlingar i Swensk Witterhet, en av den

framstående biografen Magnus Laurentius Ståhl

(1761—1843) egenhändigt skriven samling, har tidigast

tillkommit vid slutet av 1780-talet. Texten är alltför av-

vikande för att kunna redovisas i varianter:

Vid ett tillfälle då Kongl. Lif-Medicus Hoffberg, Bränvins-Distil-

latoren Lindberg och Secret. Bellman råkades vid ett afträde:

Vid Söder-Slussen,

Mitt öfver pussen,

Der Matronor gå med tunna och stång.

Der menigheten

Rensar Trumpeten,

Der var Bacchus ock en gång,

Der var en Doctor och en Poet,

R n hon gick, så piss-verket gret,

Tralla-la-la-la

Doctorer alla,

Skål för all vår menighet.

Bellman

RA. Fogelström har riktat min uppmärksamhet på en

skrift av Gustaf Nerman, Stockholm för sextio år sedan och

dessframtid (Sthlm 1 894) som citeras i stället för ordför-

klaringar till denna visa:

. . . vandrande vidare framåt, komma vi snart till Trievalds-

gränd, hvilken trakt, af orsak, som längre fram skall uppgifvas,

gick under det gemensamma namnet 'Rödd slussen .

Därstädes låg en afdelning at stadens latrinpråmar, hvilka

lastades med hvad dit bars af två kvinnor i tunnor, hvilka voro
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vanliga halflaxtunnor, men officielt kallades 'latrinkärl'. Den-

na tillställning med sitt alldeles oundgängliga allmänna afträde

fanns redan på Bellmans tid, hvarom han säges hafva skrifvit

följande, ej tryckta vers.

Nerman citerar en version som förefaller besläktad med
Ståhl-texten och som, naturligt nog 1 894, bär ännu star-

kare spår av muntlig tradering. Den börjar "Vid röda

slussen", och de tre som möts är denna gång Movitz, en

präst och en poet. Det kan tilläggas att pråmarna avgick

till saltpetersjuderiet vid Rålambshov på Kungsholmen,

det som Fredman varnar Ulla för i FE n:o 48.

Visan har, att döma av förekomsten och dateringen i

Sdn, funnits med i den försvunna Lsr 2 förutom i Win,

men i övrigt saknas den i de centrala avskxiftssamlingar-

na av Bellmansvisor. Som "ful visa" har den huvudakli-

gen varit hänvisad till en muntlig tradition som avsatt

tydliga spår redan i Ståhls version. Ståhls anekdotrubrik

är säkerligen lika lite autentisk som hans text, den på-

minner mest av allt om en "Bellmanshistoria".

Den tradition Ståhl byggde på trodde sig veta vem
Bacchus och doktorn var och att poeten var Bellman

själv, och den presenterar visan som ett biografiskt doku-

ment. När den i Ståhls version citeras av G. Tilländer i

Stång i vägg och hemlighus (Sthlm 1968) ges visan en än

större historcitet, mötet mellan de tre preciseras till den

19 december 1767. Detta är nu ett datum som måste

härstamma från Sdn:s avskrift av Lsr 2, där det ingenting

annat betecknar än den dag Lissander tog del av visan

och skrev av den. Från början och till dags dato har det

varit Bellmans öde att få sitt privatliv förväxlat med vi-

sornas fiktion.

Visan är i själva verket ingenting annat än en av Bac-
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chusvisorna, en av de många där Bellman ger Bacchus

konkret gestalt och liv i sin samtids Stockholm. Bacchus

på avträder är samme Bacchus som exempelvis i n:o 23

uppträder i knektgestalt, som i n:o 41 vaggas till sömns,

som begravs i n:o 41, som är läkare i n:o 47, som predi-

kar vid tunnan i n:o 95. Doktorn kan verka förbryllan-

de, men har Bellman inför sina supvisors stampublik ve-

lat syfta på en bestämd läkare har det förmodligen varit

"Höijer, Medicinse Licentiat och Archivarius [i Bacchi

Orden]" — om honom, se ovan s. 150. "Poeten" är en

på flera ställen förekommande och ofta lätt löjlig staffa-

gefigur i visorna från denna tid.

Melodin till N:o 96

! Wln:s melodiangivelse "Se menigheten hör [på Trompe-

ten]" förbinder visan med FS n:o 3, vilket även bekräftas

av formuleringen i versrad 4-5: "Där menigheten I Ren-

i

sar trumpeten" (min kursivering). Melodin förekommer

i en tidig avskrift i Åkn tillsammans med texten "Se me-

nigheten", och den meddelas nedan. De svårsjungna

I oktavsprången i takt 1-2 och 5-6 i Åkn:s variant kan ha

hört till de avsedda effekterna vid Bacchi andra Riddar-

slag. De har emellertid reducerats till kvartintervall i FS

j

1791, och en liknande melodiföring förekommer i Lars-

sons dansbok (1789-93, MAB), där menuetten ingår som
n:o 5. Den senare har tryckts oförändrat i melodibila-

gan, men argument till fördel för Akn:s, Larssons eller

Åhlströms varianter väger ungefär lika. N:o 1 56 ("Kom
kära syster") och 195 ("Kom se patrullen") i denna vo-

j

lym skall sjungas till samma melodi, liksom "Abraham,

j

Gubben, / Tänkte mot stubben" (StU VIII, s. 6lf).
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Straxt bred-vid Slus- sen Långt ner pus- sen

Där ma- tronor går med tun- na och stång Där menighe- ten

IIm—4— — L

Rensar trumpe- ten Satt' sig Bacchus ock en gång.

^
¥~ —

1

»—P 1

•—I

10 H
t;

S pel ve r ket gi c k oc h sj el vfa röfve n g ret Dä r satt e n Docto r

,

I
där satt en po- et. Pu- kor- na gå: bom

m
bom bom bom bom bom Skål för all den menig- het!

Melodi noterad i Åkn över texten "Se Menigheten'

S. 142: N:o 97> Pukovy trumpeter, flöjter, trianglar, oboe

och basun

Win 13, s. 142, Vhw 3, s. 25. Sdn 2, s. 71. (VU 1, s.

117. SU 5, s. 124.)
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Dat.: Sdn.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Betr. dateringen i Sdn, se kommentaren till n:o 95.

Variant:

R 12, vid hans tapp, Sdn: 'med hans tapp'

Ordförklaringar:

R. 2, courage, (friskt) mod. — r. 3, bagage, tross, följesla-

gare. — r. 9, skallmejor, träblåsintrument med dubbelt

rörblad, folklig variant av oboen. — cymbal. Ordet be-

tecknade vid denna tid o. hos Bellman främst hackbräda

(el. zigenarcymbal), stundom cembalo, mer sällan, o.

framförallt i bibelstil, bäcken. — r. 11. stånddrabanter,

vaktsoldater vid kungliga slottet. — r. 12 tapp, kranen

eller pluggen i vintunnans tapphål (så i Sdn:s variant), se

s. 328. — r. 16, nakna som en lapp, ung.: vi är fria som

"lyckliga vildar". Att samerna gick nakna var en gammal

vanföreställning som redan Johannes Schefferus gjort

rent hus med i sitt verk Lapponia från 1673, och på Bell-

mans tid togs den knappast bokstavligt av någon.

Melodin till N:o 97

Källorna innehåller ingen melodiangivelse. Melodin är

okänd.

S. 143: N:o 98y Fräls ossfrån allan fara

Win 13, s. 118. Bgm, s. 98 a. Eht, s. 317. DGr 2, s. 34.
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Nyk, s. 23. Ttr, s. 334. W. s. 199. Vhw 2, s. 93. Sdn 1,

s. 68. (VU l,s. 102. SU5,s. 65.)

Dat.: Sdn

Attr.: Vhw, Sdn m. fl.

Avvikelse från huvudkällan:

S. 143 r. 17, Gjut (så Sdn 1), Win: 'Och'.

Varianter:

De besläktade hss Bgm, Eht, DGr och Nyk har en avvi-

kande strofordning: 1—4—2—3. Även i fråga om andra

varianter är de samstämmiga och betecknas här Bgm etc.

Sdn 1 anför alterntiva sångarter i marginalen. Dessa be-

tecknas här Sdn alt.

S. 143 r. 4, all skönhets, Bgm etc, Vhw o. Sdn alt.: 'de

skönas'. — r. 6, Bgm etc, (Sdn alt. o. Ttr): och (Ja) från

de sköna (vackra) barn. — r. 10, Dock, Bgm etc: 'Men'.

— r. 14, Bgm etc: 'Lät mig i ro och frid'; Ttr: 'Lät uti

frihet mig'.

S. 144 r. 1, Bgm etc, (Sdn) o. [Ttr]: 'Om (När) [Skull]

hiertat börjar [börja] klappa'; Bgm, ensam o. efter änd-

ring: 'Fräls mig från dem som klappa / och'. — r. 2, Men
[...] väU Bgm etc, (Sdn o. Ttr): 'Så [...] tyst (väl)'. — r.

4, Sdn: 'Och Björngålns raseri'. Sdn alt = Win. — r. 8,

Sdn alt.: 'Och sofver med hans svin'. — r. 11, alla, Bgm
etc, Sdn alt. o. Ttr: 'stadens'. — r. 13, skall du. samma
hss: 'värdes'.

W:s version är starkt avvikande, men saknar intresse i

detta sammanhang.
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Ordförklaringar:

S. 143 r. 1, Lithania, responsorisk bön (i växelsång mel-

lan präst och församling) om frälsning från allt ont och

om hjälp och beskydd för den enskilde och överheten. L.

består, i likhet med bl. a. de psalmer Bellman här parodi-

erar (se nedan), av en mängd avgränsade kortböner, se

Sv. Psalmboken. — r. 3, Alströmsjungfrubur. Fastigheten

Österlånggatan 24 (Baggensgatan 23)drevs sedan 1762

som bordell av en £d. sjökapten Magnus Ahlström (Car-

léns uppg., CU 3, s. 136 not). — r. 9, mölnarn, mjölna-

ren, ekivok eufemism. — r. 13, Delén, se nedan. — r. 14

rolighet^ ro.

S. 144, r. 3 Sanct Nicolai trappa ledde förr från Trång-

sund upp till Storkyrkans kyrkogård. — r. 4, Kunglig

Slotts Cancellie, 62iV Bellmans far tjänstgjort som sekrete-

rare, var Overståthållareämbetets kansli, som bl. a. funge-

rade som domstol i lagsökningsmål. Det låg i grannska-

pet av Sanct Nicolai trappa, inrymt i slottets södra hög-

vaktsflygel. — r. 6 till bästay välfägnad. — r. 14. Ut-

trycket torde vara starkt förkortat. Jag gissar att Min
oskuld står för mig i min oskuld'; befria kan förstås med
ett underförstått Trån nykterhetens ok', 'från det sociala

livets band' e.d.

Delen var enligt Carlén "en på sin tid beryktad procen-

teri-kommisionär, enligt sägen lika ful till sitt inre som
till yttre" (CU 3, s. 137, not). Uppgiften kan bekräftas

och det kan tilläggas att han tycks ha bedrivit procenteri

även för egen räkning.

I N:o 43 av Dagligt Allehanda \7G9 infördes en notis
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som meddelade att stadsadvokaten Benjamin Deléen av-

lidit och att han vid dödstillfället haft 500.000 Dkmt i

indrivna penningar och 1.500.000 Dkmt i oinlösta för-

skrivningar hemma hos sig. Deléen, som ingalunda dött,

instämde Dagligt Allehandas ägare, boktryckare Vilhelm

Momma, till kämnärsrätten och fick ett utslag som inne-

bar att notisförfattaren skulle namnges. Momma över-

klagade i hovrätten med hänvisning till 1766 års Tryck-

frihetsförordning, vilken gav bok- och tidningstryckare

rätt att hemlighålla uppgiftslämnare och själva påta sig

det ansvar som kunde avkrävas. Till slut nåddes en för-

likning genom att Momma utan svaromål godtog en

skarpt formulerad dementi införd i Inrikes Tidningar

den 27 februari 1769. Det innebar förstås en seger för

den ursprunglige notisförfattaren — Deléens död de-

menterades, men inte uppgifterna om hans verksamhets

omfattning.

När Deléen faktiskt dog, 1774, redovisades i boupp-

teckningen 59.000 Dkmt som vissa fordringar, 30.000

som ovissa. (Uppgifterna har ställts till förfogande av

Carl Magnus Rosell, Stockholmsforskningen.)

Att visan i en detalj har formulerats i anknytning till

en av de texter som burits av den koralmelodi till vilken

den sjungits berörs närmare i melodikommentaren. Vi

kan också spåra inflytande från en annan psalmtext till

samma melodi. Den åttonde strofen av psalm 358, den

som i likhet med n:o 68 i denna världsliga samling bör-

jar "Hwar med skal jag nu lofwa" och som lånat sin me-

lodi till båda dessa visor, inleds med orden "Min slägt

och goda wänner, O Herre! tänk uppå". Bellmansvisans

drinkare ber inte om beskydd för släktingarna, snarare

om beskydd från dem: "Skull' slägt och anförvanter Mig
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knuffa och bele". Anspelningen på psalmens ord förbi-

gick säkert inte den samtida publiken

Melodin till N:o 98

I den lilla men uppslagsrika boken Bellmans melodier re-

dogör Nils Afielius för Bellmans psalmparodier, med
särskilt intresse för "Fräls oss från allan fara":

"För oss, som inte längre känner psalmerna i den gamla psalm-

boken och deras melodier, är psalmtonen under de hädiska or-

den inte längre förnimbar. Den som sedan barnsben sjungit

dem, kände inte bara igen de heliga tonerna, han mindes ock-

så deras ord. Om han hörde följande verser sjungas till psalm

261:

Fräls mig från allan fara

I Ahlströms jungfrubur

Och från de skönas skara

Med tofflor och med ur etc,

så måste han som ett svagt ackompanjemang höra:

Från girighetens snara

och allt bedrägeri,

Fräls mig, och från den fara.

Som tungan för uti etc.

Psalm 261 i den gamla psalmboken, "Hvad godt kan jag

doch giöra" (citatet härovan fmner man i psalmens 7:e

strof), sjöngs till samma melodi som psalm 283, "Från

Gudh wil jagh eij skiljas". Melodin i musikbilagan, som
också passar ihop med n:o 68 i denna volym, har tagits
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från n:o 283 i den svenska koralpsalmboken från 1697.

(Se även musikkommentaren till n:o 68, "Hvarmed skall

jag nu lofv^a", s. 180f). Melodin till "Från Gud vill jag ej

skiljas" härstammar från Tyskland. Den trycktes 1571 i

Joachim Magdeburgs Discant. Christliche und Tröstliche

Tischgesänge med text av L. Helmholdt: "Von Gott will

ich night lassen". Zahn förmodar att melodin utan tvivel

ursprungligen hörde till en världsliga visa {Die Melodien

der Evangelischen Kirchenlieder, n:o 5264b). I visböcker

från 1600-talets förra hälft nämns som timbre "Ich ging

einmal spazieren" eller "Einmal ging ich spazieren".

S. 145: N:o 99, 3 och 4 göra altid 7

Win 13, s. 120. Vhw 3, s. 44. Sdn 1, s. 1 19. (EU 1, s. 52

— efter Sdn.)

Dat.: Sdn.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Hss är likalydande. Sdn skriver ut alla tal med bokstäver,

Vhw använder siffror utom i r. 10.

Melodin till N:o 99

Liksom n:o 72 , "Två gånger två är fyra", och n:o 160,

"Tie, ja men tie, uti sexhundrafyra", utgör visan i fråga

ett mindre stycke bacchanalisk matematik. Visorna är

dock skrivna till olika melodier. Ingen hänvisning före-

kommer vid denna visa, och Eichhorn har inte lyckats

identifiera dess melodi. Visan har emellertid en struktur
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som ligger så pass nära den till n:o 73 i denna volym,

"Ingen bör sin Cloris offer ge", att den utan svårigheter

kan sjungas till den förenklade version av "Abels polska"

som återges i musikbilagan. Om visan verkligen har

sjungits till denna melodi är ovisst, och utan en hänvis-

ning eller något annat bevis måste melodilänken betrak-

tas som hypotetisk.

S. 146: N:o lOOy Skälför den som lefuer med litet för-

nöjd

Win 13, s. 123. Vhw 3, s. 18. Sdn 2, s. 70. (VU 1, s.

110. SU5, s. 170.)

Dat.: Sdn.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Källorna är helt samstämmiga.

Melodin till N:o 100

Handskrifterna tiger om visans melodi, och ingen upp-

lysning fmnes att hämta i de tryckta utgåvorna. Däremot

visar strukturen typiska särdrag som gör sannolikt att

Bellman har byggt sin visa på samma menuettmelodi

som han använde till "Fader Bergström fingra ditt oboe

blås", FE n:o 16 från maj 1770. För att man ska kunna

rekonstruera melodilinjen i den bacchanaliska sången

måste upprepningen av epistelns första repris slopas, och

instrumentala soli i takt 5 och 6 ersättas med textrader.

Detta låter sig göra utan problem, som man kan se av en
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sammankoppling med Vf 38a:s Epistel XVI härnedan. I

takt 5 och 6 har jag lagt in två åttondelar på och e^

resp. hl och d^, med FE 1790 som modell. Taktstrecket

i slutkadensen har flyttats till sin rätta plats. Melodin är

en gammal menuett som förekommer bl. a. i Musikmu-

seets Not-Bok till Pehr Andersson (Närke 1731, signum

Ma.l, s. [79], jfr FE 1990:2, s. 198f). Eftersom det är

visans struktur och inte någon samtida anvisning som

ligger till grund för denna sammankoppling, har jag inte

tagit med melodin i melodibilagan. Indicierna är dock

starka för att melodin är den rätta.

1 fri

Sk§ 1 for den som lefver

f

Tied 1 i - tet for- nögd!m
Som ej rädd och slagen Fruktar morgonda- ger. Under Bacchi

fröjd! In- gen björn 1 hvart hörn Ingen falsk bland

van- ner. Kom min granne tag ditt glas och klinga nu Och

—G—:

lef- ve jag och du!
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S. 147: N:o 101, Min käre vän, det står så till

Win 12, s. 44. Vhw 2, s. 32.

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

\ ariant:

R. 4, Or/;, \''hw: 'Men

.

Melodin till N:o 101

I Win har denna visa melodiangivelsen "En Celadon gaf

frögderop". Den enkla melodin har tryckts i musikbila-

gan tillsammans med texten till n:o 34 i denna volym,

"Hör kära granne sätt dig ner"; se även musikkommen-

taren ovan, s. 112 f.

S. 148: N:o 102, När Claris loppar tyst sin särk

Win 12, s. 44. Vhw 2, s. 32.

Dat.: \Can.

Attr.: Vhw.

Vhw:s avskrift av \X^n är i detta fall trogen.

Ordförklaring:

R. 2, Claris, se komm. till n:o 16, s. 74f.

Melodin till N:o 102

Melodiangivelsen i Win , "När vj vid våra tidsfördrif" le-
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der fram till en komplicerad härva av melodiangivelser

(se musikkommentaren ovan, s. 98 f), men även till en

representativ och tidsenlig melodi, som här tryckts i mu-
sikbilagan tillsammans med texten till n:o 27 i denna vo-

lym, "Kom Nöjets Gud vi vänta dig".

S. 149: N:o 103, Lät Meldercreutz gräla med cirkel och

stift

Win 12, s. 56. Vhw 2, s. 41. (VU 1, s. 68)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Avvikelse från huvudkällan:

R. 8, kallet, Win: 'stallet'. Felet har upptäckts av Vhw
vid hans avskrift efter Win, och det har rättats av honom
i Win 12. Bortsett från denna konjektur följer han sin

förlaga troget.

Ordförklaringar:

R. 2, Meldercreutz. Jonas M., son till domprosten i Upp-
sala, Lars Molin och adlad för faderns förtjänster. Han
var syssling till Bellmans far. Som framstående matema-

tiker blev han professor i Uppsala 1751, och han var

möjligen Bellmans lärare under dennes korta och resul-

tatlösa Uppsalasejour 1758. — r 5, Pindus, Apollos,

skaldegudens berg. Bellman menar att professorns

"krångliga skrift" var föga poetisk. — r. 6, min cirkel,

trots upptaktsställningen med betoning på 'min , m.a.o.

antitetiskt till Meldercreutz' cirkel i r. 1 . Min krets, min

horisont. — r. 8, detfuktiga kallet, tjänsten hos Bacchus.
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Melodin till N:o 103

Denna visa ingår i den stora grupp av visor vars melodi-

angivelser hänvisar till Dalins "Philemon dref ut (eller:

dref vall) sina får i en äng", vars melodi har använts av

Bellman ett flertal gånger. Se musikkommentaren s. 96

f

ovan. Melodin har tryckts i musikbilagan tillsammans

med texten till n:o 26, "Ack! Verlden är ängslig och ti-

den är svår".

S. 150: N:o 104, Sen defattäta

Win 12, s. 67. Vhw 2, s. 41. Sdn 1, s. 78.

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Wln:s o. Vhw:s förkortning i r. 7 o. l4. 'Gubbar :||:' har

lösts upp (som i Sdn). Inga varianter skiljer hss åt.

Ordförklaringar:

R. 6, Ormen, Gabriel Orm, traktör som vid denna tid

höll hus i Helvetesgränd invid Storkyrkobrinken. —
Näbben, J. A. Nebb, pastejkock och traktör med bl. a.

kräftpastejer som specialitet (jfr FS N:o 14). Hade vid

den aktuella tiden lokal vid Riddarhustorget. — plåt,

plåtsedel. Ett pappersmynt med värdet 6 daler kmt. — r.

8, fdgnar, undfägnar. — r. 9, tenn, tennmuggar eller -

stop.
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Melodin till N:o 104

Hss lämnar ingen upplysning om melodin till ifrågava-

rande visan; den är helt okänd.

S. 151: N:o 105y Mången är klädd medguldgaloner

Win 12, s. 68. Vhw 2, s. 43. Sdn 1, s. 79. (VU 1, s. 69.

SU 5, s. 46.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Avvikelse från huvudkällan:

R. 8, fäller han, (så Sdn), Win: 'fälla de'. Med stöd av

tillgängliga hss går det inte att avgöra om sångarten i

Sdn är urprunglig eller om den är en konjektur här. I det

senare fallet vore den i varje fall motiverad.

Samtliga varianter:

Sdn är ensam om rubrik: 'Bacchi klädordning'.

R. 1, med, Vhw: 'i'. — r. 4, Bland, Sdn: 'Ibland'. — r.

13, raglar som, Vhw: 'raglar han som'. — r. 15 Bacchus

hans, Sdn: 'Bacchi'.

Ordförklaringar:

R. 2, Scharlakan, scharlakansfärgat ylletyg. Detta tyg, vid

denna tid naturfärgat med koschenill, var så dyrbart att

det under delar av frihetstiden var belagt med importför-

bud.— triumphant, synnerligen dyrbart, blomstermönst-

rat sidentyg. — r. 6: 'Vågar livet framför'. — r. 7, styck-
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en, kanoner (särskilt om fartygskanoner). — r. 9,

vallmar, enkelt, hemväft o. hårdstampat ylletyg. Tyget

för de lägre ståndens vardagsdräkt. — r. 15: Bacchus*

(Bacchi) segertecknen. Konstruktionen utgår sannolikt

från en talspråksmässig bestämd form av egennamnet,

'Bacchusens' (jfr "Sturens tjenstepiga", n:o 111), som
snyggats upp för skriftbruk. När Bellman tillgriper den

sker det närmast av metriska skäl — den extra stavelsen

behövs för sångrytmen. Palmen som segertecken har så-

väl grekiskt antika som bibliska anor (se t. ex. Joh.

12:13). — r. 16, labyrint, här: irrgångar, villovägar.

Melodin tillNio 105

Hss lämnar ingen upplysning om melodin, men Sondén

har identifierat den som gemensam med "Så ser han ut

midt bland de strålar", d.v.s. FE 55. Om Sondén bygger

på en äkta sångtradition eller om han endast gjort en

metrisk jämförelse kan jag inte säga; men förslaget är i

och för sig rimligt. "Så ser han ut..." hör dock inte till de

tidigaste epistlarna. Olof Byströms datering är "Tidigast

1773, senast 1780", och något direkt samband mellan

vår bacchanaliska visa och episteln kan man inte spåra.

Melodin, i Olof Åhlströms tappning från epistelutgåvan

av 1790, har tryckts i musikbilagan med två små juste-

ringar för textanpassningen. Åttondelarna f^l i takt 8

och c^ i takt 12 har dubblerats (till a^ + f"^^ respektive

. c2).

Epistelmelodins härstamning är inte belagd på ett till-

fredsställande sätt. En av Flodmark föreslagen käU melo-

di, "Vous qui du vulgaire stupide", som förekommer i La

Clé du Caveau som n:o 649 och i Chansons choisies
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(Geneve: 1782) band 1 s. 76, visar bara ytliga likheter

med Epistel n:o 55. Se FE 1990:2 s. 286f, där melodin

från La Clé du Caveau återges som jämförelsematerial.

S. 152: N:o 106, Apollo stod och undra

Win 12, s. 69. Vhw 2, s. 36. Sdn 1, s. 79. (VU mak., s.

36. EUl,s. 64— efter Sdn)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Varianter:

Sdn överensstämmer helt med Win.

S. 152 r. 10, är /, Vhw: 'uti'. — r. 18, och, saknas i Vhw.

S. 153 r. 6, vara också, Vhw: också vara

.

Ordförklaringar:

S. 152 r. 1, 2 o. 14, Apollo; Pindi; De nio jungfrur, se

förkl. till s. 79 r. 3. — r. 10, Telje, Södertälje, på Bell-

mans tid en efter bränder och andra olyckor fattig kåk-

stad. Föremål för Bellmans obarmhärtigaste småstadssa-

tirer, se t. ex. FS n:o 33. — r. 1 1 Bryhlen hans palats,

Briihlska palatset i Dresden, uppfört av Heinrich von

Briihl (1700—1763). Denne var ledande Sachsisk politi-

ker under August III:s tid, men råkade i vanrykte, dels p.

g. a. de gigantiska förskingringar som upptäcktes efter

hans död, dels genom illvillig preussisk propaganda.

Betr. den språkliga konstruktionen, se förkl. till s. 151 r.

15.
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Melodin till N:o 106

Wln:s melodiangivelse, "När som Syster Sigri", leder in-

te fram till någon känd melodi. Jfr melodikommentaren

till n:o 71, "Se där har du mitt hjärta", s. 185f.

S. 154: N:o 107y Romulus var en vaktmästare

Win 12. s. 71. Vhw, s. 37. FH, s. 53. (EU 1, s. 165 —
efter FH, ej såsom uppges efter Sdn.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. FH.

Samtliga varianter:

Rubriken är gemensam för Win o. FH.

R. 1 1, Vhw: 'hå hå etc' — r. 15, nu, saknas i Vhw. — r.

19, fresta, Vhw: 'fräta (frossa). — r. 23, Gubbar, FH:

'bröder'.

Ordförklaringar:

R. 1, 9 o. 14, Romulus; Varg; Remus , se nedan. — r. 6,

läsa, låsa.

Med lexikala ordförklaringar underlättar man knappast

läsningen av denna text. Myten om Roms grundlägg-

ning berättar om bröderna Romulus och Remus, tvil-

lingsöner av en latinska kungadotter som av sin farbror

sattes i tjänst hos gudinnan Vesta, sedan han störtat sin

bror, för att dennes ätt skulle utsläckas — Vestalerna var
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nämligen ålagda absolut kyskhet. När pojkarna ändå

föddes— deras far var krigsguden Mars— sattes de ut i

en korg på floden Tibern för att omkomma. De blev

emellertid omhändertagna av en varginna som sändes till

deras räddning av fader Mars, och de växte hos henne,

och senare hos en herde, upp till starka män. Småning-

om grundade de en ny stad. Rom, och under en tvist

mellan dem dödade Romulus sin bror och blev Roms
förste konung.

Det sätt på vilket Bellman här behandlar fragment av

den romerka grundläggningsmyten och dess gestalter på-

minner närmast om hans sätt att skapa Bacchusvisor

kring en mer mänsklig än gudomlig Bacchus, inplacerad

i det frihetstida Stockholms stadsliv.

Visan avslöjar sig i r. 19—20 som en bordsvisa. Dess

spridning har varit ringa— den har tagits upp av Wallen

och troligen av Lissander (i Win och den förkomna Lsr

2) som tillhörde samma krets, och sedan förts vidare av

deras trogna tradörer, Völschow och Sondén (i Vhw och

FH). I en trång, initierad krets har visan antagligen varit

rolig på samma sätt som en revykuplett kan vara rolig för

dagspubliken, en firmafestvisa kan ha ett innehåll för de

närmast inblandade. Den kan t. ex. ha anspelat på två

bröder, en snednäst vaktmästare och en klockare vars

mor hette Varg och vars far det gick illa för. En genom-

gång av tidens kronotaxeringslängder och bouppteck-

ningar har emellertid inte givit något resultat.

Melodin till N:o 107

Bellman har använt melodin till denna visa ett flertal

gånger, t. ex. till "Hå hå, hå hå, jag Mareta du", "Ack om
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du visste Mareta du" och "Hå hå! jag är nu sjuttio år",

vilka har tryckts i StU XIII (se musikkommentaren där-

städes, s. 93 f). Av dessa blev den sannolikt äldsta, "Hå

hå! jag är nu sjuttio år", den mest populära: den står som

timbre för flera visor i Win, bland annat för denna visa,

för arietten "Ack! i förtviflan jag kastar mig ner" i Carl

Envallssons sångspel Kronofogdarne från 1787, 3:e aktens

7:e scen, och den upptecknades av L. Chr. Wiede i Ös-

tergötland på 1 840-talet. Melodins proveniens är okänd,

och ingen avskrift förekommer från 1760- eller 1770-ta-

let.

Melodin i musikbilagan har tagits från sångpartituret

till Kronofogdarne på MAB. "Romulus var en vaktmäs-

tare" kräver detaljändringar i melodin (upptakten till

takt 1 har tagits bort, och första fjärdedelen i takt 1 resp.

5 har ersatts med två åttondelar). Versrad 9: "Hå hå —
" har ingen musikalisk motsvarighet, och takt 17, en

upptakt och en lång ton med paustecken, har skapats för

att fylla behovet. Denna takt är naturligtvis hypotetisk.

S. 155: N:o 108, Bacchus skulle at resa

Win 12, s. 73. Hjm 2, s. 323. Vhw 2, s. 42. FH s. 74.

(SU 5, s. 9— efter FH).

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. FH.

Avvikelser från huvudkällan:

Fjärde versen i varje strof slutar i Win o. FH med ett re-

pristecken med innebörden Finey vilket skrivits ut här.

R. 21, yW, Ursprungligen i Win 'Jus', senare, efter Vhws
avskrift ändrat till 'Just' som i övr. hss.
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Varianter:

Rubriken är gemensam för Win och FH. Hjm: 'Bacchi

1— resa och studier'.

Hjm markerar ej dacapoform.

R. 2, skulle aty Hjm: 'skulle ut at'; Vhw: 'skull till att'. —
r. 5, Står, Hjm: 'är'. — r. 1 1—14, Vhw: 'ty rocken stod i

pant, / så att med halfva resten, / reste han gallant:||: /

till Mosel att studera .
— r. 25, hans, Hjm: 'dess'. — äro-

mål, Vhw: 'föremål'.

Ordförklaringar:

R. 1 1 . Raden har redan för Völschow varit obegriplig (se

variantförteckningen). Att hans rock ersätts av hans lin-

da kan tolkas som att det är Bacchusbarnet som fram-

ställs, men att det skulle förklara {ty) att han är klädd i

väst förblir en gåta. — r. 15, vitterlek, poesi. — r. 21, de

sangvine, om blodet. — r. 23, medprål, i glans. — r. 24,

CliOy historieskrivningens sångmö bland de nio muserna

(se förkl. till s. 79 r. 3). — r. 15,-äro-mål, ärofulla mål

(snarare än målet för hans strävan efter ära).

Melodin till N:o 108

"Bacchus skulle at resa" saknar melodiangivelse i hss, och

Carlén har heller inte någon information om melodin.

Den är okänd. Den metriska strukturen är något lik till-

fällesdikten "Brudgummen utaf dagen" från 1789 (StU

X s. 174), vars melodi heller inte har återfunnits.
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S. 156: N:o 10% En Cardinal

253

Win 12, s. 74. Vhw 2, s. 44. Sdn 1, s. 80. (VU 1, s. 70.

SU 5, s. 45).

Dat.: Win. Jfr kommentaren till n:o 54, s. 161.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Samtliga varianter:

Rubrik: SU 5: 'Bacchi Rangordning'. Not på s. 385:

kallas så i ett MS.; men i ett annat: Tjenste - Betänkan-

de' (så i Sdn).

R. 7, Ar, Sdn: 'A'. — r. 10, Den saften, Sdn: 'Den stilen'.

Ordförklaringar:

R. 5, MaréchaU marskalk. — r. 9, tager tur, oklart ut-

tryck (obs. det krävandet rimschemat). Tur möjl. som i

"förtur" etc. Bacchus ger den som kan supa som en karl

företräde framför dem som kan skryta med höga titlar

och befäl. — r. \A, för, framför. — r. 21, marod, bandit,

egentligen (och oftast hos Bellman) plundrare. Jfr "ma-

rodör". — r. 24, lod, kula.

Melodin till N:o 109

Melodin är okänd. Wln:s melodiangivelse, "Ett dukat

bord fast det" visar, att sången hörde till den parodifa-

milj vars ursprungliga Bellmansvisa är "Ett dukat bord /

Blott bara det är å la greque" (StU XIII, s. 79).
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S. 157: N:o llOy Dragfram skrindan och spännför häs-

ten

Win 12, s. 78. Vhw 2, s. 38. Sdn 1, s. 72.

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Win är ensam om melodianggivelse, i övrigt är källorna

likalydande.

Ordförklaringar:

R. 5, tråka, arbeta hårt, bemöda oss. — r. \2, på en sida,

åt sidan. — r. 14 visa passet, oklart uttryck, t. ex. lägga

upp den plåtsedel (6 daler k:mt) som var de prostituera-

des gängse taxa. — r. 15, CupidoSy kärleksgudens.

Melodin till N:o 110

Till denna visa har Bellman använt en av Sveriges mest

kända polskor. Melodiangivelsen i Win är "Branicola",

om vilket ord SAOB har följande att meddela:

Branikula (af oklart urspr.) benämning på en förr bruklig

dans- el. sånglek, stundom utförd liksom "väfva vadmal",

stundom på så sätt att herrar och damer ställde sig midtemot

hvarandra och på visst afstånd (inomhus vid hvardera långväg-

gen), därefter närmade sig hvarandra och parvis svängde

rundt, allt under afsjungande af orden: "Vill inte du, så vill jag

/ dansa rundtom med kulla / kulla, kulla, kulla, kulla, kej, /

dansörn med Branikula".

Den tradition som beskrivs i SAOB kan ha uppkommit

redan på 1700-talet, men melodins—och ordets—ur-

sprung är vida äldre. Ordets första del härstammar säkert

från "branle" eller "bränsle", en mycket populär dans un-
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der 1500-1600-talen. Jean Tabourots Orchésographie

från 1588 listar 26 olika dansvarianter.

Två melodiska huvudtyper kan spåras i tablaturböck-

erna från 1600-talets Sverige: "branle simple" i tvåtakt,

och "branle gay" i tretakt. En "Brandle Nicola" förekom-

mer i Anders Törns klaverbok från ca. 1695 (Stifts- och

Landsbiblioteket i Skara). Denna melodi kan vara den

som kallas för "den gamla Branikula" av Dalin (W.A. 6,

s. 135), och nämns ("Brand Nicola") redan av Israel

Holmström i en visa, "Kom, drängar, kom, pigor, kom,

gåssar, kom, flickor, kom, stintor" (Hanselli utg. bd. 6, s.

210).

Vid mitten av 1700-talet förefaller namnet ha fastnat

på en allmänt känd polska. Den förekommer i Åker-

hielms dansbok från 1785 som n:o 140, "Branicula"

(KB), och melodin har upptecknats oförändrad i Söder-

manland trettio år senare {Traditioner af Swenska Folk-

Dansar^ hft. 1, n:o 30, utan titel). Musikbilagans melodi

bygger på Åkerhielms version, men Bellmans text kräver

detaljändringar av melodin i nästan alla takter.

rr i rr r

I
i-I»-

'Branicula", n:o 140 \ Åkerhielms dansbok.
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S. 158: N:o llly Förr skall kung Christiem stiga

Win 12, s. 79. Vhw 2, s. 45. FH, s. 86. (SU 5, s. 136—
efter FH.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhwo. FFl.

Varianter:

Win är ensam om melodiangivelse. FH har en rubrik,

'Glaset', men det är osäkert om den är ursprunglig. I öv-

rigt är källorna likalydande.

Ordförklaringar:

S. 158 r. 2, kung Christiern, Danmarks och Kalmarunio-

nens Kristian II, i svensk tradition "IGristian Tyrann". —
r. 4—5, Sturens I Norrby, Sören Norrby, kung Kristians

amiral, som i sina försök att få den landsförvisade Kristi-

an återuppsatt på tronen planerade ett äktenskap med
Kristina Gyllenstierna vilken tillhörde Stureätten, Gus-

tav Vasas starkaste medtävlare om makten i Sverige. — r.

8, Kung Sigismundus, Sigismund Johansson Vasa, Polens

kung 1587 — 1632 (och Sveriges 1590 — 1599). — r.

8, Poniatovskiy Polsk kung från 1764. — r. 10 biskop

Lundius, Daniel Lundins (1666—1747), Professor i ori-

entaliska språk och teologi, och fr. 1729 biskop i Sträng-

näs. Stridbar ortodox relärighetsivrare och akademisk

polemiker. — r. 15, Dalin, skalden Olofvon Dalin.— r.

16, Ferling, koncertmästare vid hovkapellet, uppenbarli-

gen inte ansedd som någon mästare på fiol. — r. 17, Es-

ser, virtuos l:e violinist vid samma kapell.
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S. 159 r. 2, Tallberg, enligt Carlén "en på sin tid beryk-

tad stortjuf, som bland andra fängsel bar ett slags jern-

krona med kedjor fästad vid halsringen' (CU 3, s. 234,

not).

Melodin tiilN:o 111

Hänvisningen i Win , "När som syster Sigri", leder inte

fram till någon känd melodi, jfr. musikkommentaren till

n:o 71, s. 185 f. Det vore frestande att i stället för nämn-

da timbre försöka anknyta till källan för Epistel 12, som

låter:

Förr skall en dufva drifva

Sin maka bort från sig,

Än jag skall öfVergifVa

Att troget älska dig.

(Se artikeln "Ett helt musikhistoriskt seminarium..." i

BS 18, s. 110-144). Men ett försök att anpassa den bac-

chanaliska visan till denna melodi verkar långsökt; och

den sorts retorik som båda dessa dikter innehåller är ing-

alunda ovanlig i 1700-talets litteratur.

S. 160. N:o 112y Astrild sad'ätsin mor

Win 12, s. 81, Hjm 2, s. 322. Vhw 2, s. 38. (VU 1, s.

66.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.
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Varianter:

Rubrik i Hjm: 'Backi och Cupidini resa

.

R. 1, sad\ Hjm: 'sade'. — r. 2, nådig, Hjm nådiga. — r.

11 o. 23, Nä, Hjm: 'Men. — r. på, Hjm: 'uppa .
—

r. 16 saknas i Hjm.

Vhw följer troget sin förlaga Win.

Ordförklaringar:

R. 1 , Astrild. Det är tydligt att detta namn på kärleksgu-

den (se förkl. till s. 15 r. 23) för Bellman inte har haft

någon specifikt nordisk eller götisk klang. Här uppträder

han på Olympen som son inte till Fröja utan till Venus.

— r. 12, dön, dån. — r. 14, kapprock, ytterrrock av grovt

ryg med axelkragar. — r. 16, drog. På 1700-talet, inte

minst i Bellmans visdiktning, har ordet utom nuvarande

mening innebörden 'sög i sig'. — r. 20, lika dan, sig lik.

Visan är ett stycke ganska andfådd, troligen rätt improvi-

serad rimgymnastik, och mycket av den har nog tillkom-

mit i jakten på rimord. Vad som förefaller vara andra re-

prisen (vers 5 t..o.m. 9) i den okända melodin har i den

lilla parodifamilj till vilken visan hör överallt genomgå-

ende rim, men det genomgående rimmet även i första

reprisen är unikt för denna parodi.

Melodin till N:o 112

Win har ingen hänvisning till eller från denna visa, och

ingen senare utgivare har något melodiförslag. Varianter-

na visar rätt tydligt att inte ens Hjm var förtrogen med
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melodin. En strukturell jämförelse visar emellertid enty-

digt, att melodin var densamma som Bellman har använt

till den ungefär samtida "Cleon fråga mig" (StU XIII,

s. 136); dessutom kan man betrakta Astrilds fråga inför

Venus som ett skämtsamt motstycke till den erotiska

herdedikten som börjar:

Cleon fråga mig

Min Iris, om jag var din vän

Om jag ej kände dig?

Jag svara jo, jo men...

"Clion fråga mig min" står i Win som melodiangivelse

för en annan pastoral erotisk bagatell, "Nyss om en af-

tonstund" (Win 13, s. 144 — sannolikt ej av Bellman).

Melodin är tyvärr inte känd.

S. 161. N:o 113, God dag kära syster sad* Bacchus en

gång

Win 12, s. 82, Vhw 2, s. 46. FH, s. 76. (SU 5 — efter

FH.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhwo. FH.

Varianter (däribland samtliga FH:s):

Rubrik i FH: 'Bacchus och Venus'. Melodiangivelse sak-

nas där.

R. 10, lorten, FH: 'sk..n'. — r. 12, hundar de slafsa, FH:

'hönsen de läppja. — r. 15, struntar jag /, Vhw o. FH:

'låter jag bli'. — r. 19, gossar, Vhw: 'korfvar'.
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Versionen i Vhw innehåller en rad i detta sammanhang

ointressanta, uppenbara korruptioner.

Ordförklaringar:

R. 4, spilkum, skål. — r. 11, kronsup, en stor sup av be-

stämt, krönt mått. (Har alltså ej med kronbrännvin att

göra— kronobrännerierna hör 1770-talet till.) — r. 14:

Med från främmande land importerat kaffe. — r. 16,

droppar, angostura e.d. — r. 19, Flygarells gossar, stads-

vakten ("korvarna", jfr variantförteckningen) och separa-

tionsvakten (paltarna, sedlighetsväktarna). De stod un-

der befäl av Stockholms stadsmajor, och uttrycket bidrar

till visans datering: 1768 efterträddes Flygarell som

stadsmajor av Samuel Christian Wallen, den flitige sam-

laren av texterna i Win. — r. 20, delicat, (här:) nogräk-

nad.

Melodin till N:o 113

Hänvisningen i Win förbinder visan med melodin till

n:o 40 i denna volym, "Si så skrifver Bacchus helt kort i

sin bok", men inte till någon känd melodi (se musik-

kommentaren på s. 121 f).

S. 162: N:o 114, Tvi sa na sorgliga dar

Win 12, s. 88, Vhw 2. s. 49. Sdn 2, s. 76. (VUl, s. 73.

SU 5, s. 97.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.
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Samtliga varianter:

Melodiangivelse saknas i Sdn.

R. 13, gifi Sdn: 'ge'. — r. 18, Tvi vara, Vhw: 'Tvi val i'.

— r. 20, intet, Sdn: 'inte'. — r. 21, Bott'n, Sdn: 'Botten.

— r. 24 o. 25 är omkastade i Vhw.

Ordförklaringar:

R. 6, futtiga lag, småskurna sällskap. — r. 7, glädje-

behag, glädjeämnen. — r. 25, kyt, byt (ffr allt i samband

med skojares affärer).

Melodin till N:o 114

Melodiangivelsen i Win och Vhw, "Lätt oss ta glasen i

hand", syftar på en melodi som måste ha varit mycket

populär på 1760-talet. Win har inte mindre än nio tex-

ter, utom denna visa, som har sjungits till samma melo-

di. Hur den har låtit vet vi däremot inte.

S. 163: N:o 115y Om hundarna skälla och brandvakten

gnyr

Win 12, s. 90. Vhw 2, s. 50. Sdn 1, s. 81.

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Avvikelse från huvudkällan:

R. 7, Befallda din sak (Vhw), Win: 'Befall Din sak'. Ryt-

miskt motiverad emendation. Bortsett från denna detalj

är hss likalydande.
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Ordförklaringar:

R. 1, brandvakten, se förkl. till s. 35, r. 8, väcktarne. — r.

4: 'så ge gladeligen fan i dem'. — r. 5, sedeU skuldsedel.

— r. 7, Leviatan, den onde. (Från Gamla Testamentet,

bl. a. Job: en. demon i Nilkrokodilens skepnad o. repre-

senterad av Egyptens Farao.) — r. först at (talspr.), för-

utsatt att. — r. 10, ducrin , insydda förstyvnader avsedda

att ge mansdräkten elegant form. Fr.: 'du crin , av tagel.

— r. 11, skramla. Brandvakten var utrustad med skram-

lor, redskap för att åstadkomma buller i syfte att påkalla

uppmärksamhet. — r. 12, kransen, vinkällarnas skylt.

Skylten togs in när källaren stängde (se titelbilden). — r.

\?>, sta karl, vara orubblig, "stå pall".

Melodin till N:o 115

Hss saknar melodiangivelse, men av strukturen framgår

tydligt att visan har föredragits till samma melodi som
Dalins "Philemon drev ut sina får i en äng" (se hans

Witterhets Arbeten , bd. III s. 14). Melodin har införts i

notbilagan under n:o 26, "Ack! Verlden är ängslig och ti-

den är svår". Det finns mer än ett halvt dussin Bellmans-

texter till den sorgmodiga melodin, se kommentaren till

n:o 26, s. 96f.

S. 164: N:o 116 Bästjag tänkte vara rener som gull

Win 12, s. 93. Vhw 2, s. 51. Sdn 1, s. 81.

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o, Sdn.
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Avvikelse från huvudkällan:

R. 13, / min hjerna, Win: ' utj min hjärna. Konjektur av

rytmiska skäl, jfr r. 1, 5 o. 17. (Likvärdig konj.: 'uti hjer-

na .)

Samtliga varianter:

R. 8, öra\ Sdn: 'örat'. — r. 12, lort, lort, Sdn: 'lort, /

Lort, Lort'. — r. 17, nykter, trifven, Vhw: 'nätter trefven'.

— r. 21, skapaty Sdn: 'skapa'. — r. 24, satt, satt, Sdn:

'satt, / Satt satt'.

Eftersom melodin är okänd (se nedan) är det ju möjligt

att Sdn har en riktigare variant av vad som här skrivs

som r. 12 o. 24.

Ordförklaringar:

R. 4, snorka, snörvlade, frustade (obs. ej samma betydel-

se som på s. 80 r. 8). — r. 8, torka, (här:)gav. 'Torka vid

örat', fam. talspråk för 'ge en örfil', 'örfila upp'. — r. 17,

sedig, sedesam. — trifven, flitig (el. trevlig). — r. 19,

Slik, sådan. — r. 22, tapp, vinfatets kran, se s. 328. — r.

24, sin runa, sitt bomärke, som tecken på att drinkarens

hjärta tillhör Bacchus.

Melodin till N:o 116

Ingen melodiangivelse fmns i hss. Visans melodi är

okänd.
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S. 165: N:o 117, Där lejon de dansa med stopen

Win 12, s. 94. Vhw 2, s. 52. Sdn 1, s. 94. (VU 1, s. 74.

SU5,s. 40.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Avvikelse från huvudkällan:

R. 14, förbyt (konjektur), Win: 'förbytt'.

Samtliga varianter:

R. 7, Vhw: 'med'. — r. 9 o. 19. Vhw har repris av hela

versen i stället för, som Win o. Sdn, enbart av första hal-

van.

Ordförklaringar:

R. 5, ponceau-röda, ponsoröda, purpurröda. — r. 12, lip,

läpp (jfr uttrycket 'hänga lipen', hänga läpp). — r. 15,

kärliga låter, kärleksfulla åtbörder. — bildar, skapar— r.

16, skönheten, kan fattas konkret: den sköna, men mot-

satsförhållandet till Bacchus i r. 18 ger företräde för en

abstrakt tolkning: den kvinnliga skönheten såsom ero-

tisk njutning. — r. 17, korfuar, medlemmar av den i des-

sa visor gemenligen förkättrade stadsvakten (se förkl. till

s. 35, r. 8). — mithradater . Vid denna tolkning av 'korf-

var', närmast en kollektivbildning till Mithradates, nam-

net på den store persiske krigarkung som fram till sin

död 63 f. Kr. var Romarrikets fiende nummer ett. Här

ung. 'riktiga hjältar' i motsats till stadsvaktens korfvar.

— r. 18: Min hjälte (den som i mina ögon är hjälte) är

dryckeshjälten. — r. 20, snällt, raskt.
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Visans budskap skiljer sig knappast från flertalet dryck-

esvisor i denna samling och i omgivande litteratur. Det

märkliga är de förtätade bilder som fyller strofernas and-

ra repriser, verserna 5 t.o.m. 8. I andra strofen gömmer
denna repris en av dryckesvisans stereotyper, jämförelsen

mellan Venus ((här skönheten) och Bacchus, och den

kryptiska r. 17 skulle, enligt de ordförklaringar som gi-

vits ovan innebära att kärlekens hjältar kan liknas vid

den föraktade stadsvakten medan dryckeshjältarna är

riktiga hjältar i bredd med en Mithradates och en Her-

cules.

Tolkningen (som delas av Carlén, se CU 3, s. 122,

not — han avstår dock från att förklara vad som menas

med mithradater) störs av att det faktiskt inte är skönhe-

tens hjältar eller dyrkare som liknas vid korvar, utan dess

kärliga låter, närmast skönhetens ynnestbevis. Beaktar

man att mithradater kan vara pluralis av vad som nor-

malt skrivs mithridat', ett mos tillrätt av honung, aro-

matica, opium och vin, öppnar sig en annan tolknings-

möjlighet: skönhetens ynnestbevis är bredvid drycken-

skåpens såsom korv bredvid mithridat. (Denna välsma-

kande, dövande och exklusiva farmaceutica har fö. ock-

så sitt namn efter den sägenomspunne perserkungen.)

Med denna tolkning blir å andra sidan anknytningen till

Hercules minst sagt problematisk.

Melodin tillN:o 117

Ingen melodiangivelse fmns i hss. Melodin är okänd.
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S. 166: N:o 118, Tänk om min himmel så laga

Win 12, s. 96. Vhw 2, s. 53. Sdn 1, s. 84.

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Avvikelse från huvudkällan:

R. 10, öppna (så Vhw o. Sdn), Win: 'öppnar. I övrigt är

hss likalydande.

Ordförklaring:

R. 6, /m, jfr komm. till n:o 16, s. 74f.

Melodin till N:o 118

Källorna saknar melodiangivelse. Visans metriska struk-

tur visar släktskap med ungdomsvisan "Stjernan hon

glimmar och lockar" från 1767 (StU XIII, s. 107). Detta

leder emellertid inte fram till någon känd melodi.

S. 167: N:o 119, Granne du lejver och har så vackra

kläder

Win 12, s. 96. Vhw 2, s. 53. Sdn 1, s. 82. (VU mak., s.

53. EUl.s. 63— efter Sdn.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Avvikelser från huvudkällan:

R. 15, ty... ty... för den skull., som... (så Sdn), Win: 'ty ty

för den skull kom'. "Meningsfullhet" är inte ett i sam-
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manhanget användbart kriterium. Scln:s härmning av

den berusades osammanhängande tal har fördelen att ge

versen ett egentligt rim. — r. 22, hustru (så Sdn), Win:

'Hustro'.

Samtliga varianter:

Melodiangivelse saknas i Sdn. I Vhw: 'Hurtigt Camm-
radter'.

R. 18, Talsam med tungan, Sdn: 'Tacksam i munnen'. —
r. 22 (se ovan), Vhw: 'hustrun'.

Ordförklaringar:

R. 3, taskbok, plånbok. — honette, (här:) anständig. — r.

6, ankar, se förkl. till s. 5, r. 8. — r. 17, köttfulla, svull-

na. — lip, läpp (på r. 22, 'gråt'). — r. 18, Hin Håle, djä-

vulen ('Den Hårde').

Melodin till N:o 119

Melodin till visan är inte känd. Vhw:s melodiangivelse

"Hurtigt Cammradter" anr)^der att den har gått på sam-

ma melodi som n:o 8 i denna volym, "Den som vill grå-

ta och intet vara gläder". Antagligen är hänvisningen i

Win , "Den som vill dricka och", ett litet freudianskt

skrivfel, eller också syftar den på en visa som bygger på

vår n:o 8. Se även kommentaren till sistnämda visan, s.

56f.
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S. 168: N:o 120, Än tog han sudden

Win 12, s. 98. Vhw 2, s. 39. Sdn 1, s. 82.

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Variant:

R. 10, satt, Vhw: 'låg'.

Sdn o. Win är likalydande.

Ordförklaring:

R. 9, lydde, lyssnade.

Melodin till N:o 120

Som Win intygar, går denna visa på den populära Fack-

eldansens melodi, vars tidiga utformning här återges i

samband med n:o 43, "Öppna Bacchis slussar". Se not-

bilagan, s. 270 och kommentaren härovan, s. 126f. "An
tog han sudden kräver en förenkling av rytmen i takt 1

:

S. 169: N:o 121, Sicken Bacchus

Win 12, s. 99. Vhw 2, s. 54. FH, s. 93. (SU 3, s. 53 —
efter FH.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. FH.
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Avvikelse från huvudkällan:

Win skriver r. 1 o. 2 samt 13 o. 14 som en vers: 'Sicken

Bacchus :||: kommer trippandes på ett bord'. Vhw o. FH
delar versen efter repristecknet.

Samtliga varianter:

Rubriken i FH, 'Bacchus och Cloris', kan mycket väl va-

ra ursprunglig. Den saknas i SU därför att Sondén där

aplicerat den över visan N:o 51 ovan.

Vhw och FH saknar melodiangivelse.

R. 10, Vhw: 'Hvar en har sit eget paradis'. — r. 23, FH:

'Lät oss lefva på detta vis'.

Ordförklaringar:

R. 12, Pimpinella, eg. en växt, Sangvisorba ofiPicinalis, el-

ler dess kvistar och blad använda som vinkrydda. Här:

det kryddade vinet. — Portugis, portvin. — r. 13, Cloris,

se komm. till n:o 16, s. 74f.
— r. 16, löjen, leenden. —

r. 18 fägnar, undfägnar. — r. 20 Cupido, kärleksguden i

romersk mytologi.

Wln:s melodiangivelse syftar på visan "Sicken Cloris /

Sicken Cloris / Kommer trippandes på Norrbro" (StU

XIII, s. 52). Den är ett par år äldre, och den skildrar en

episod, mötet mellan ett par män och en glädjeflicka, i

dialogform. Den li\'fulla episodvisans förekomst i ett

stort antal hss vittnar om att den snabbt fick populär

spridning, och därför var den ett tacksamt underlag för

denna parodi i form av en generell dryckesvisa med ett
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lika generellt erotiskt inslag. Att Bacchus och Cloris trip-

par på bordet och i sängen fick för den samtida publik

som var förtrogna med visans parodiförlaga en innebörd

som färgades av den ursprungliga kontexten: ett sätt att

röra sig som tycks utlova nöjeriy ett eller annat paradis..

Melodin tillN:o 121

Som nämns i kommentaren till "Sicken Cloris", StU

XIII s. 100, finner man en melodi till visan i Åkn. Den-

na melodi återger dock inte Bellmans eget sångsätt; små-

ändringar är nödvändiga för anpassningens skull, och

detta gäller även "Sicken Bacchus", som i notbilagan till

detta band har en från varianten i StU XIII något avvi-

kande utformning. Åkn:s "Air: Menuet" återges nedan i

sin ursprungliga form.

En annan variant av den lilla menuetten förekommer

i en hs. Spelmansbok "tillhörig Ludvig Olsson i Enshult,

Danielshammars sn" på Musikmuseet i Stockholm. På s.

150 finner man melodin "Fröken Dyben", styckets

namn eller titeln på ytterligare en visa, som utgör ett in-

tressant jämförelsesmaterial.
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Åkn:s notering av melodin till "Sicken Cloris", s. 129.

S. 170: N:o 122, Mulpus sattpå krogen

Win 12, s. 102. Vhw 2, s. 56. Sdn 1, s. 85. (VU 1, s. 77.

SU5,s. 135.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Källorna är likalydande.

Ordförklaringar:

R. 6, tunnor tusen. Tunnor torde i sammanhanget vara

ett myckenhetsord, jfr måttet en tunna guld' = 100.000

dr. Besläktat är kraftuttrycket på r. 15, skock millioner,

där skock är en benämning på ett 60-tal, härstammande

från ett äldre räknesystem med 1 2 som talbas. Underför-

stått i båda fallen är 'djävlar'. Jfr CA. Ehrensvärds utlå-

tande om ett ode av Oxenstierna: "Det är åttan sju tun-
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nor tusande D^^"^ väl skrifvit". (Efter Hellquist, Sv. Ety-

mologisk Ordbok.) — r. 12, bida, vänta. — r. 15, se r. 6.

— r. \7
,
pultronevy fega människor.

Mulpus uppträder i en ungefär samtida Bellmansvisa,

"Stor sak i alting på denna här jord" (StU XIII, s. 119),

som enligt Lsr 1 skall ha ingått i "en Opera, kallad: Poe-

terna". C: a tio år senare dyker Han upp som huvuperson

i Kexeils fars Sterbhus-Kamreraren Mulpus. Mera är inte

känt om gestalten, som tycks höra till det lågkomiska

typgalleriet och där vara besläktad med epistelkrumelu-

rer som poeten Wetz och brännvinsadvokaten Kulkus.

Se kommentaren i StU XIII, s. 190ff.

Melodin till N:o 122

Ingen melodiangivelse finns i hss. Melodin är okänd.

S. 171: N:o 123y Vår Bacchus satt i grönan lund

Win 12, s. 104. Vhw 2, s. 57. Sdn 1, s. 86. (VU 1, s. 79.

SU5,s. 69.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Avvikelser från huvudkällan:

R. 12 o. 14, Win har här endast två aj". — r. 17, små

(så Sdn), Win: sina

.
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Samtliga varianter:

Melodiangivelse saknas i Sdn. I Vhw formuleras den

'Hönsgumman — se melodikommentaren.

R. 3, 5, 12 o. 14, Aj aj aj, Vhw: 'Ei ei ei'. Det hör till

Völschows germanismer att han alltid ersätter den sven-

ska interjektionen med den likalydande tyska. Skriv-

ningen har överförts till VXJ. — r. 7 o. 8 är omkastade i

Vhw.

Ordförklaringar:

R. 17: oscobader, se förkl. till s.l29, r. 16. — r. 18, esca-

der, skvadron el. kader.

Melodin till N:o 123

Wln:s melodiangivelse citerar inledningen av fjärde stro-

fen i Beilmans "Nå se Mor Mareta hur står till" (StU

XIII, s. 109). Vhw har den vanliga melodiangivelsen,

den rätta timbren, "Höns gumman". (Om Carelius'

"Hönsgummans visa", se musikkommentaren i StU VI,

s. 267f). Denna melodi har på Beilmans tid funnits i två

besläktade men bl. a. metriskt skiljaktiga varianter, och

skalden har använt sig av båda. Den ena är den som fö-

rekommer här och som varit knuten till Carelius visa.

Den andra uppträder oftast med timbren "Liten Kerstin

och Herr Peder de sutto öfver bord" och förekommer

framförallt som melodi till balladpastischer (se melodi-

kommentaren till N:o 1 1 och 66 ovan och StU XIII, s.

176^.
"Liten Kerstin och Herr Peder"-varianten har bevarats

sedan 1770-talet i Åkn (s. 177), men lör den melodityp
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som ligger till grund för "Vår Bacchus satt i grönan

lund", har man tills vidare partituret till Envallssons Bo-

bis bröllop (1788) som äldsta nedteckning. Melodin till

Envallssons sång i akt 1 scen 2, "Du lilla Magister, pust-

lustiga Tok!", med melodiangivelsen "Hönsgummans vi-

sa" har återgivits i melodibilagan med en dubblering av

noternas värde och några justeringar för textanpassning.

Här återges melodin efter partituret:

ViM im Hf- h

9) w w

I
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S. 172: A'^*^ 124j Bacchus är klädd liksom en annan

Win 12, s. 106. Vhw 2, s. 58. Sdn 1, s. 86. (VU 1, s. 80.

SU 5, s. 39.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Samtliga varianter:

Rubrik i Sdn 1: 'Bacchus på Bal'.

R. 5, hjerta, Vhw: 'hiertat'. — r. 8 tar, Vhw: 'slår'.

De tre hss har samma melodiangivelse.

Ordförklaring:

R. A, front i pannan , pannhåret (vanligen perukens) en-

ligt tidens manliga mode upplagt i en valk ovanför pan-

nan.

Melodin till N:o 124

Wln:s hänvisning leder till "Skål för det kön som [hier-

tan gläder]", en av samlingens allra första visor (Win 1

N:o 4):

Skål för det kön som hiertan gläder

Med sina liufva ögna blick

Vi styra riken, land och städer,

De styra oss men drick, drick, drick;

Fästmöns skål ehvar hon vare må
Har du ingen, så kom och drick ändå:

Både för den, som redan fatt.

Och dem som få, få, få.
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Melodin till den populära visan, på vilken minst tio av

Wln:s texter bygger, har inte återfunnits. Jfr. kommenta-

ren till n:o 64, s. 172f.

S. 173: N:o 125y Dundrar du ryter och svär

Win 12, s. 106. Vhw 2, s. 58. Sdn 1, s. 87. (VU 1, s. 81.

SU5,s. 133.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Avvikelse från huvudkällan:

S. 174 r. 13, Slår (så Vhw o. Sdn), Win: 'Sia . Ändrat i

analogi med strof 1

.

Samtliga varianter:

Rubrik i Sdn: 'Fader Masen.

S. 173 r. 8, i än\ Sdn: 'i änd".

S. 174 r. 9, Vhw: 'Jag siunger Basen.

Ordförklaringar:

S. 173 r. 3, tunnor tusen, se förkl. till s. 170 r. 6. — r. 9.

basen. Den hos Bellman vanliga betydelsen av ett låg-

stämt stränginstrument, basfiol, violonsell e.d. passar då-

ligt i det våldsamma sammanhanget. Innebörden "ac-

kompanjera", beledsaga, ligger närmare till hands vid en

tolkning av spela... basen.

S. 174 r. 9 Fader Masen. Redan Carlén konstaterar: "Fa-

der Masens minne har nu gått förlorat" (CU 3, s. 230,

not). — r. 11, löje, leende, glädje.
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Melodin till N:o 125

Hss saknar melodiangivelse. Melodin är okänd.

S. 175: N:o 126y Låtom oss lefva nöjda och raska

Win 12, s. 108. Vhw 2, s. 59. Sdn 1, s. 87. (SU 5, s. 96.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Samtliga varianter:

R. 3, pung, Vhw: mynt'. — r. 6, Justför at, Vhw: därför

at'. — r. \?), då saknas i Vhw.

Win och Sdn är likalydande.

Ordförklaringar:

R. 3, taska, väska, pung. — r. 4: An att hålla på slanten.

— r. 13, till rätta, inför rätta. — r. 16, uti chor, i kör,

samfällt.

Melodin tiUNio 126

Ingen melodihänvisning fmnes i hss. Melodin är okänd.

S. 176: N:o 127, Sväng dig du hjelte vid ett stop

Win 12, s. 109. Vs 86:1, s. 181. Sdn 1, s. 88. (EU 1, s.

62 — efter Sdn.)
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Dat.: Win.

Attr.: Sdn.

Sdn:s attribution försvagas av visans förekomst i Vs 86,

den av Völschows samlingar av avskrifter ur Win, som

omfattar visor av för honom "okiända Auctorer". Efter-

som Sdnis attributioner av visor från denna tid i alla

kontrollerbara fall följer Lissander-samlingarna minuti-

öst, har denna källas positiva attribution företräde.

Samtliga varianter:

R. 1, vid, Vhw: med'. — r. 6, blek, Vhw: 'rädd'. — r. 9,

har tillfälle, Sdn: får tillfälle.

Ordförklaringar:

R. 7, Trumf, hos Bellman oftast en interjektion som kan

omskrivas 'Slå näven i bordet!' Ursprunget är förstås, via

kortspelstermen, uttrycket 'triumf. — r, 12, piskperuk,

peruk med stångpiska (se förkl. till s. 137, r. 17). — r.

13, galon på hatten var något som -tillkom högrestånds-

personer (från 1770 fick den endast bäras av officerare).

— r. 14, tratten, den med vars hjälp vintunnan tappades

på buteljer.

Här finns anledning att hålla i minnet att grundkällorna,

Win och Sdn:s förlaga som förutsätts vara Lsr 2, har

kommunicerat med varandra. Det ligger nämligen nära

till hands att misstänka att visans slutvers är korrupt.

Slutkadensensernas rim är vispoetikens tyngst vägande.

Liksom första strofens stop står i rimställning mot rop

skulle vi i andra strofens slutvers vänta oss ett rim på
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sjuk. Detta är etablerat inom första reprisen (-buk, pe-

ruk), och paradoxen frisk och sjuk (vare sig du är frisk el-

ler sjuk? — Bellman, rimmens mästare blir ibland deras

slav) kan därför knappast rubbas. Ett rim på -uk, gärna

en upprepning av första versens -buk är vad man med
ledning av första strofen hade väntat sig.

Melodin till N:o 127

Hss saknar melodiangivelse. Strofens struktur gör sanno-

likt, att ifrågavarande visa har sjungits till samma melodi

som den till "När blixt och hårda dunder-slag", som

skrevs ungefär samtidigt. Sistnämnda Bellmansdikt ingår

i StU XIII som n:o 43, och saknar för närvarande även

den melodi Jfr. musikkommentaren i StU XIII, s. 167

.

S. 177: N:o 128, Bacchus skulle bli advocat

Win 12, s. 111. Hjm 2, s. 285. W, s. 122. Vs 86:1, s.

182. Sdn 2, [s. 102], lakun. (SU 5, s. 20.)

Dat.: Win.

Attr.: Sdn.

Attributionsläget är detamma som för föregående visa.

Samtliga varianter:

Rubrik i W (och SU 5): 'Bacchus Advocat'.

Win är ensam om melodiangivelsen.

R. 7, De saknas i Hjm. — /äskade, Hjm o. Vs 86: 'läska.

T.o.m. W överensstämmer i detta fall med Win.
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Ordförklaring:

R. 6, Slotts Cancellie, slottskansliets, se förkl. till s. 144 r.

3.

Melodin till N:o 128

Wlns melodiangivelse "Bröders och systrars [glada lag]"

förbinder denna text med ett flertal Bellmansvisor, bland

andra följande visa, "Bacchus är rolig med leende min",

"Står du på huvud kullbytta min vän" (n:o 140 i denna

volym), och "Bygg uti luften din grundval och hus" (n:o

68 i StU XIII). Som nämns i musikkommentaren till

StU. XIII, har "Bröders och systrars glada lag" varit en

'Marche'; texten återges i Åkn på s. 133, men melodin

saknas i denna annars rikt musikaliska hs.

S. 178: N:o 129y Bacchus är rolig, med leende min

Win 12, s. 112. Vhw 2, s. 60. Sdn 2, s. 78. (EU 1, s. 80

— efter Sdn.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Samtliga varianter:

Win är ensam om melodiangivelse.

R. 7, uti, Vhw: 'i'.

Melodin till N:o 129

Melodin är okänd. Se melodikommentaren till föregåen-

de visa.
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S. 179: N:o 130, Jag har så där till bästa

Win 12, s. 114. Vhw 2, s. 60. Sdn 1, [N:o 110], lakun.

(VU 1, s. 83. SU 5, s. 166— efter VU.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Avvikelser från huvudkällan:

R. 8, Intresset (så Vhw): Win: 'Jntresse'. Emendation m.

hänsyn till symmetrin (Capitalet). — r. 11, repristecken

insatt efter raden. — r. 12, Cloris rår (så Vhw) — Win:

'jag ju rår'. I övrigt är Win o. Vhw likalydande.

Ordförklaringar:

R. 1, [ha]f/7/ bästa, ha som tillgång, (jfr uttr. 'ha till go-

do'. I båda fallen är uttrycken översättningslån från tys-

ka). — r. 2 tunnor guld. 1 tunna guld = 100.000 dr. — r.

8, Cloris, se komm. till n:o 16, s. 74f.
— Intresset, rän-

tan.

Melodin till N:o 130

Ingen melodiangivelse finns i hss. Melodin är okänd.

S. 180: A'^*^ 131, Bacchus sitter så skön och så söt

Win 12, s. 115. DIG 1:4, nr 177. Vhw 2, s. 60. Sdn 1

[nr 1 12], lakun.

Dat.: Win (DIG: '4/1768').

Attr.: Vhw o. Sdn.



282 Kommentar

DlG:s datering innebär att det Wartoark som innehåller

avskriften är det fjärde som tillkommit 1768 i denna

manuskriptsamling. ("Den daterade samlingen", se

Kring källorna 1980, s. 20ff.)

Awikelse från hmoidkällan:

R. 4, söker (så DIG), Win: 'Sökte'.

Samtliga varianter:

DIG saknar melodiangivelse.

R 13, Mänga, DIG: 'Några. — r. \ G. fulla, DIG: 'torra.

— r. 18, Kärlek, DIG: 'Kärleks'.

Vhw innehåller en trogen avskrift av Wln-texten.

Ordförklaringar:

R. 11, Astrild, se förkl. till s. 15 r. 23. Det handlar alltså

om Kärleksguden i r. 5, densamme som i r. 19 kalla Cupi-

do. — r. 13 bockar, (sannolikast) bugningar (jfr r. 15,

complimenter) — r. 15 -complimenter, -komplimanger,

här med svenskt skrifcenligt uttal. — r. 17, Venus, kär-

leksgudinnan är här funktionellt identisk med Astrild

och Cupido. — r. 18, ras, lek.

Melodin till N:o 131

Wln:s melodiangivelse "Pass man på min [Damon du]",

leder till en Bellmansvisa från 1765, n:o 15 i.StU XIII.

Melodin har inte återfunnits. Jfr. musikkommentaren i

StU XIII, s. 79 .
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S. 181: N:o 132, Hedda var Cupidos tärna

Win 12, s. 117. Vhw 2, s. 61. Sdn 1, s. 91. (EU 1, s. 85

— efter Sdn.)

Dat.rWln.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Samdiga varianter:

R. 1 o. 5, Hedda, Vhw: 'Peppa .
— r. 3, dem som, Sdn:

'den som'.

Ordförklaringar:

R. 1, Hedda, se nedan. — Cupidos, kärleksgudens. — r.

8, Astrilds vackra lamm, "nympherna", flickorna. Astrild

(se förkl. till s.l5, r 23) är här ett annat namn på Cupi-

do, troligen valt för tvåstavighetens skull.

Hedda torde vara svår att finna i någon mytologisk läro-

bok. Völschows variant "Peppa" ger emellertid en led-

tråd. Jag kan visserligen inte heller identifiera denna

dam, men hon uppträder i ett avslöjande sammanhang i

den tidiga visan "Ack! hvad för lust och nöje köpes här i

staden" (StU XIII s. 15) under namnformer som varie-

rar, särskilt i mer perifera avskrifter: Pippas, Pepparns,

Pippains. Strof 3 i denna visa handlar om "den ädla

konst at tåla väl sin nästa", och den illustreras med några

antiteser: "Herrn och Drengen", matronan och den yra

ungdomen och "Peppas döttrar" som "svansa här i bredd
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med sjelfva Vesta", d.v.s. med kyskheten personifierad.

Peppa, liksom Hedda, har sannolikt tillhandahållit

mindre kyska "döttrar" — varit en nu bortglömd kon-

kurrent till pensionerade sjökaptenen Ahlström (se s.

237).

Melodin till N:o 132

Hss saknar melodiangivelser. Strofens enkla metriska

form gör det omöjligt att utifrån strukturen med säker-

het identifiera någon specifik melodi: den kunde t. ex.

ha föredragits till samma melodi som "Klippingshand-

skar jag er lofvar" och "Vackra jomfru, lilla vänsko" (me-

lodi n:o 4 i musikbilagan till denna volym). Melodin har

från början, och åtminstone fram t.o.m. sekreterarens

frieri i Bellmans lilla svit "Friare visan" (StU XIII s. 64),

varit knuten främst till visor om frierier, men kan däri-

från ha spritt sig till visor av ett mer obestämt erotiskt

innehåll. (Jfr kommentaren till n:o 20 ovan och H. Ch.

Nordenflychts visa "Säg mig Damon sad' Lysandra".)

S. 182: N:o 133y Hvad har du ipung och hjerta

Win 12. s. 117. Vs 86:2, s. 102. Sdn 1, s. 91. (EU 1, s.

86— efter Sdn.)

Dat.:Wln.

Attr.: Sdn.

Beträffande attributionsläget, se kommentaren till n:o

127 ovan.
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Samtliga varianter:

Melodiangivelse i Sdn: 'Bacchus lefde just på den tiden'.

Se melodikommentaren.

R. 6, är duy Vs 86: 'har du'. — r. 8, gäck, Vs 86: 'går'.

Wln:s och Sdn:s texter är, bortsett från melodiangivel-

sen, likalydande.

Ordförklaring:

R. 5, Iris, se komm. till n:o \G, s. 74 f.
— r. 6, Då har

du ett lyckligt skaplynne. — r. 8, Iris, Bacchus, (sanno-

likt:) Iris och Bacchus. Jfr konstruktionen "Bellman, Ti-

ks" s. 82 r. 4 och "Daphne, Melicerta", s. 46 r. 8

Melodin till N:o 133

Wln:s melodiangivelse, "Noach lefde just på den [ti-

den]" placerar denna visa i en separat grupp, skild från

klippingshandskar-visorna, något som närmare utreds i

melodikommentaren till n:o 88, "Bacchus lefde just på

den tiden (se s. 214ff). "Hvad har du i pung och hjerta"

har visserligen den typiska klippingshandskar-visans en-

kla metriska mönster och den kan med fördel sjungas till

dess melodi (se melodin till n:o 4, s. 252). Wln:s och

Sdn:s melodiangivelser är emellertid källor som väger

tyngre än en musikalisk strukturanalys förutsatt att de

inte är uppenbart orimliga, vilket de inte är i detta fall.

Den melodi som jag hypotetiskt velat knyta till pa-

rodifamiljen "Bacchus/Noach lefde just på den tiden",

"Cest la fille å Simonette" sådan Akn noterat den över

visan "Bonden nu ler åt himmelens skyar" kan utan svå-
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righeter anpassas även till den här aktuella visan, på en-

dera av två sätt:

v
•—

1

•—

1

B
^

•—«—

1

M •

—

K r-—

«

—
Hvad har du i pung och hjerta

1 n i> - - - - ^—
Hvad har du i pung och hjerta

S. 183: N:o 134y Lät min Malin vara stygg

Win 12, s. 118. Vs 86:1, s. 183. Sdn 1, s. 91. (SU 5, s.

160.)

Dat.: Win.

Attr.: Sdn.

Beträffande attributionsläget, se kommentaren till n:o

127 ovan.

Avvikelser från huvudkällan:

R. 8—9 o. 18—19 saknas i Win (och i dess avskrift, Vs

86). Sdn:s strof (r. 8—9 skrivs i denna 'kom kom kom
:||||:) svarar mot (och tydliggör sällsynt väl) den stora pa-

rodifamiljens normalform (8+10 takter). Det är emeller-

tid fullt möjligt att Wln:s variant representerar en för-

kortad form av melodin (8+8 takter). Den omständighe-

ten att texten inom de "överskjutande" takterna (13 o.

14) normalt av textekonomiska skäl förkortas på olika

sätt har givit företräde åt Sdn:s skrivning.
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Samtliga varianter:

Melodiangivelse i Sdn: 'Supa om till klockan tolP.

R. 13, Kuffk, Vs 86: 'Skuffa; Sdn: 'Knuffa.

Ordförklaringar:

R. 13, Kuffa, knuffa. — r. 17, Alty slut (urdrucket). — r.

20, lisa, båtnad, lindring.

Melodin till N:o 134

Liksom n:o 12 i denna volym, "Uppå detta buller-fält",

och "Supa om till klåckan tålfv^" (Wln:s version av FS

n:o 10), har denna visa "Noach var en hurtig far" som
melodiangivelse i Win. Det rör sig om en svensk version

av den gamla franska dryckesvisan "La Mer Rouge en sa

coleur". Jfr. kommentaren härovan, s. 68 f. Melodin,

som passar utmärkt till denna visa, har tryckts i musikbi-

lagan tillsammans med n:o 12.

S. 184: N:o 135, Fåfängt atjag hjertat skänker

Win 12, s. 119. Vs 86:1, s. 184. Sdn 2, s. 79. (EU 1, s.

87— efter Sdn.)

Dat.: Win.

Attr.: Sdn.

Beträffande attributionsläget, se kommentaren till n:o

127 ovan.
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Samtliga varianter.

Melodiangivelsen är densamma i Win o. Sdn men sak-

nas i Vs 86.

R. 7, 13 o. 19, Sdn har repristecken efter slutversen, nå-

got som möjligen avspeglar en ursprunglig sångart— jft

melodikommentaren till N:o 45. — r. 13, mig och, Sdn:

och mig'. — r. 17, Bli, Sdn: 'Blir .

Ordförklaringar:

R. 4, Fast, Även om. — r. 5, -tycke, -likhet. — r. 18, slät,

(här:) galant. (Weste föreslår i sitt svensk/franska lexikon

såväl chattemite', inställsam, som 'poli', artig.

Melodin till N:o 135

Melodiangivelsen "Mor min had' en liten piga" leder in-

te fram till någon känd melodi. Se melodikommentaren

till n:o 45, s. 134f.

S. 185: N:o 136, Jag lejver bland de glada

Win 12, s. 121. Vhw 2, s. 62. Sdn 1, s. 95. (VU 1, s. 84.

SU5,s. 105.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Det enda som skiljer hss åt är Wln:s och Sdn:s sätt att

skriva ut refrängen. Sdn: 'Hå hå Hå hå / Ändå jag dricka

och klunka kan, Hå hå.'
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Ordförklaringar:

R. 3, hoppar på en späda, oklart uttryck. Spaden har

möjligen fuktionen av en krycka. — r. 8, blås, blåser.

Den förkortade pres. sg.-formen i rimställning känns

igen från FE 32:18.

Melodin tiU N:o 136

Hss förser inte denna visa med någon melodiangivelse,

men metriskt strukturellt överensstämmer den mycket

nära med N:o 62 ovan, "Så kan man dygden glömma"

och även — om också mindre iögonenfallande — med
N:o 72, "Två gånger två är fyra". Dessvärre har inte hel-

ler någon av dessa någon melodiangivelse i kända källor.

Melodiangivelse har däremot N:o 46, "I den stora de-

putationen" som enligt Win skall sjungas som "Se god

dag min vän, min frände" (FS n:o 61, se melodikom-

mentaren s. 737 ovan). Strukturellt överensstämmer

denna mycket nära med de tre nämnda visorna, och de

går alla att sjunga till dess melodi. (Detaljjusteringar av

melodin krävs, men de är knappast omfattande.) För

"Jag lefs^er bland de glada" passar Åkns melodvariant

bäst (se ill. på s. 137). Denna tolkning innebär 2iXX Andå
från slutversen flyttas upp en rad: 'Hå hå Hå hå, ändå'

artikulerar treklangssekvenserna i takt 8— 10.

S. 186: N:o 137y Folket klagar altidpä tiden

Win 12, s. 123. Vhw 2, s. 63. Sdn 1, s. 92. (VU 1, s. 86.

SU5, s. 161.)
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Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Samtliga varianter:

Melodiangivelsen är gemensam för Win o. Sdn men sak-

nas i Vhw.

R. 3, solen, Vhw 2 o. Sdn: 'Sohln'. — r. 5, går ur har

utan stöd i hss ändrats till 'trängs i' i VU och därifrån

förts vidare till SU etc.

Melodin till N:o 137

Wln:s och Sdns melodiangivelse leder inte direkt fram

till någon melodi. I melodikommentaren till n:o 88, s.

214
ff,

uppmärksammas de inskjutna stavelser i versra-

derna 1-3-5-7, som gör den föreliggande visstrukturen

något olik den vanliga trokéiska åttaradiga strofen. Som
påpekas i detta sammanhang, finner man liknande in-

skjutna stavelser i visan "Bonden ,nu ler åt himmelens

skyar", vilken i sin tur bygger på en variant av den popu-

lära visan, "Cest la fille ä Simonette". Melodin, efter

Åkn:s variant, återges på s. 216 tillsammans med texten

till n:o 88, "Bacchus lefde just på den tiden". I kommen-
taren till sistnämnda visan påpekas att sammankoppling-

en är strukturell och bör anses hypotetisk. Däremot före-

ligger ingen tvekan om, att "Folket klagar alltid på ti-

den" är en parodi som bygger direkt på "Bacchus [eller

Noach] levde just på den tiden".
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S. 187: N:o 138, Min sköna, dina lagar

Win 12, s. 124. Vhw 2, s. 63. Sdn 1, s. 92. (EU 1, s. 77
— efter Sdn.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Variant:

R. 6, vid, Sdn: 'i'. I övrigt ftill överensstämmelse mellan

hss.

Melodin till N:o 138

Hss lämnar ingen information om melodin. Strukturen i

denna visa är densamma som i den sentida kör som inle-

der avslutningen av Lustspelet d. 17 Julii 1790 —"Vid

dundret af canoner". Melodin till denna kör är emeller-

tid likaledes okänd.

S. 188: N:o 139, Varafullärparadis

Win 12, s. 125. Vhw 2, s. 63. Sdn 1, s. 97. (VU mak., s.

63. EU 1, s. 71 — efter Sdn.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Avvikelse från huvudkällan:

R. 8, tar (så Vhw o. Sdn), Win: 'drar'.
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Samtliga varianter:

Vhw har en kryptisk överskrift, 'Tranbergs:' vars inne-

börd och funktion är svår att genomskåda.

Melodiangivelse i Sdn: 'Böljan fräser'.

R. W, full kring, Vhw: 'kring vår'. — r. 15, Hvars bölja,

Sdn: 'Hvar bölja.

Ordförklaringar:

R. 2, ris, plågoris. — r. 3. Konstruktionen kan upplösas:

'Lyckans caprice'. Lyckans. Här, som mycket ofta i tidens

språkbruk, är lyckan inte en entydigt positiv makt, sna-

rare den växlande "Fortuna" som oberäkneligt drabbar

med ömsom med- och motgång. — caprice, nyck. — r.

5: Rhenvin och portvin. — r. 13, spord, (här:) igenkänd.

R. 12—13 kan tolkas: 'En hjälte känner man igen på

hans förmåga att dricka. — r. 16, den tryckta lyckans

slav, lyckans plågade slav. Betr. 'lyckan', se ovan.

Melodin till N:ol 39

Sdn:s melodiangivelse, "Böljan fräser, brusar, slår", hän-

visar till en Bellmansvisa som återfinns på s. 63 i StU

VIII. Melodin användes för övrigt av Tiias för två visor i

hans Tidsfördrif {K^, signum Vf 215), och även han

hänvisar till "Böljan fräser, brusar, slår" för n:o 21, "Liuf-

va kjänsla, sälla lott" och n:o 103, "När en allvis hand

utmätt" i sin samling. Den första av de två kan ha varit

den timbre som Wallen har avsett, när han skrev "Öm-
ma känsla, sälla lott" över sin avskrift av "Böljan fräser..."

i Win 9, s. 112. Korshänvisningarna avgränsar en paro-

difamilj, men de leder inte fram till någon melodi.
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S. 189: N:o 140, Står du på hufvud kullbytta min vän

Win 12, s. 128. Vhw 2, s. 64. Sdn 2, s. 79. (StefFen 1895

— efter Sdn.)

Dat.iWln.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Samdiga varianter:

Melodiangivelse endast i Win.

R. 6, Men vi, Sdn: 'Men ej'. — r. 6—7, Vhw: 'men vj,

till brändvin, vin och tallstrunt, / Bacchus oss dehlar så-

dant ut truderunt'. ('Tallstrunt' — se förkl. till s. 127 r.

2.)

Melodin till N:o 140

Hänvisningen till "Bröders och systrars glada lag" leder

inte ftam till någon känd melodi. Jft. melodikommenta-

ren till n:o 128, "Bacchus skulle bli advocat", s. 280.

S. 190: N:o 141, Cloris ärför syn och hjerta

Win 12, s. 129. Vs 86:1, s. 185. Sdn 2, s. 80. (EU 1, s.

84— efter Sdn.)

Dat.: Win.

Attr.: Sdn.

Beträffande attributionsläget, se kommentaren till N:o

127.
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Samtliga varianter:

Melodiangivelse i Sdn: 'Noach lefde'.

R. 2, ock^ Vs 86: 'är'. — r. 7, älla lika visa, Vs 86: 'nu

hvaren sin vjsa . — r. 8, som han tål, Sdn: 'flickans skål',

med Wln:s variant noterad som alternativ sångart.

Ordförklaringar:

R. 1, Clorisy se komm. till n:o 16, s. 74 f.
— r. 3, Lilla

gudens, cupidos, kärleksgudens.

Melodin till N:o 141

Den melodi som Sdn:s melodiangivelse "Noach lefde

[just på den tiden]" syftar på kan leda fram till melodin

"Cest la fille ä Simonette". Detta diskuteras utförligt i

kommentarerna till n:o 88, "Bacchus lefde just på den

tiden" (s. 214 jf&ii melodin återges) och till n:o 133,

"Hvad har du i pung och hjerta" (s. 285f).
Det skall betonas att denna melodikoppling är hypo-

tetisk, och att denna visas strofmönster är detsamma

som det vi möter i Klippinshandskar-visornas parodifa-

milj. Se melodikommentaren till N:o 4, s. 46jf.

S. 191: N:o 142, Bacchi gossar tjuta

Win 12, s. 129. Vs 86:1, s. 186. Sdn 1, s. 93". (EU 1, s.

51 — efter Sdn.)

Dat.: Win.

Attr.: Sdn.
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Beträffande attributionsläget, se kommentaren till N:o

127.

Wln:s refrängförkortning, 'Klang :||: :||: :||: :||:' har lösts

upp enligt Sdn.

Melodiangivelse i Sdn: 'Öpna Bacchi slussar', ingen i Vs

86. I övrigt är hss likalydande.

Ordförklaringar:

R. 3, Calypsos— se förkl. till s. 132, r. 19. — r. 5, Bacchi

ådror, vinflödet, jfr s. 104 r. 11.

Melodin till N:o 142

Wlns anger den mycket populära Fackeldansen som me-

lodi till denna visa liksom till fyra andra i denna volym

— se melodikommentaren till N:o 43. Visornas struktu-

rer varierar något, men några problem med deras anpass-

ning till melodin uppstår inte. "Bacchi gossar tjuta" re-

presenterar den enklaste varianttypen. Den återkom-

mande kadensen måste reduceras betydligt om man skall

sjunga den på fem stavelser: "Klang klang klang klang

klang." Det är emellertid sannolikt att antalet upprep-

ningar inte var så fast fixerat. Melodin är tryckt i musik-

bilagan som N:o 43.

S. 192: N:o 143y A, grätför Uisandy hjerta lef

Win 12, s. 131. Vhw 2, s. 68. Sdn 1, s. 94. (VU 1, s. 88.

SU5, s. 163.)
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Dat.: \\"ln.

Artr.: \'hw o. Sdn.

Awikelser från huvudkällan:

R. L Å (så \W o. Sdn), Win: 'Och'. — r. 5, gull (så

Sdn/AVln: guld\

Samdiga varianter:

R. 6, Ducater, Wiw: 'Ducaten'. — r. 7, rz^j, Vhw: 'mit

rus'.

Ordförklaring:

R 6, Ducater, se förkl. till s. 17, r. 3.

Melodin till N:o 143

Ingen av källorna innehåller någon melodiangivelse,

men strukturen i visan ger vid handen, att den måste ha

föredragits till melodin från "En Celadon gaf fröjderop".

Jfr. melodikommentaren till n:o 34, s. 112 f. Noterna

har tnxkts under detta nummer i musikbilagan, s. 268.

S. 193: N:o 144, Kära Bröder kom sku vi

Win 12. s. 366. Vhw 2, s. 75. Sdn 1, s. 42. (VU 1, s. 96.

SU 5, s. 95 — delvis efter VU.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.
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Samtliga varianter:

R. 6, useU Vhw o. Sdn: 'ängslig'. — han, Sdn: 'hon'. —
r. 7: li^a långt. Sdn (urspr.): 'ligga alltför långt' ('alltför'

struket). — r. 8, rusta, Sdn: 'dricka. — r. 9, om hvarann,

Vhw: 'Man på Man'; Sdn: 'på hvarann'. — r. 11, Tartare,

Turkar, Vhw: 'Turkar tartarer'; Sdn: 'Tartar, Turkar'. —
r. 14, till den, Vhw: 'ut till'.

Ordförklaringar:

R. 1, Jojachim, Joakim. Melodiangivelsen syftar på den

visa vi känner som FS n:o 41 och som ursprungligen

började med den strof som nu är dess andra. — r. 8, rus-

ta, festa om, "slå runt". — r. 11, Tartare (se varianterna),

tattare, ordform som i äldre nysvenska användes paral-

lellt med Sdn:s 'Tartar' - båda, som sången kräver, med
tonvikt på första stavelsen. Det parallella folkslagsnam-

net 'ta (r) tärer' har tydligen föresvävat Völschow, och det

har föranlett hans omkastning.

Melodin till N:o 144

Melodiangivelsen, som ett kvatssekel senare skulle ha

formulerats "Joachim uti Babylon" (se ovan) hör till de

få som i detta material fungerar även i modern tid. Se

text- och melodikommentaren i StU II, s. 169 och i

FS 1992:2, s. 302fF. Samma melodi användes till n:o

172 i denna volym, "Sigurd Sven sin pipa tog". Melodin,

efter FS 1791, har tryckts i musikbilagan, s. 289. Melo-

din härstammar sannolikt från en tysk visa, "Wenn et re-

gent, dä wird et naE"
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S. 194: N:o 145> At Marcolphus varit trogen

Win 13, s. 283. W, s. 130. Vhw 3, s. 33. Hjm 3, s. 318.

DGr 3, s. 161. Sdn 2, s. 76. (VU 1, s. 123. SU 5, s. 54

— delvis efter VU).

Dat.: Sdn

Attr.: Vhw o. Sdn.

Varianter:

Rubriken i Sdn: 'Orlofssedel för en Bacchi dräng. I övr.

hss som Win.

R. 6. bar sä kärt^ W: 'bär...'; DGr: 'har så kär'; Sdn: 'all-

tid bär'. — r. 7, en mor, Sdn: 'en far'. — r. 11, Låter han,

W (Hjm o. Sdn): 'Låte(r) man'. — r. 16, supen, Hjm o.

Sdn: 'strupen'. — r. 17, om, DGr: ' När'. — ärnar, W o.

Hjm: 'orkar'

Sdn har ett repristecken vid slutet av strof 1

.

GU 3 har en i detaljer avvikande version (s. 135) som
enligt Carléns not är "återgiven efter en af Bellman sjelf

öfversedd afskrift"

Ordförklaringar:

R. 1, Orlofssedel, skriftlig tillåtelse att flytta från en

tjänst. — r. 2, Marcolphus, se nedan. — r. 2, husbond-

dräng, den mest betrodde av flera drängar. — r. 14, utlu-

pen, till ända.

Marcolphus är ett namn Bellman vid denna tid använde

för skiftande komiska gestalter. I Marcolphus. Opéra co-

mique uti 2ne acter senast från 1767, varav endast en
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spillra finns i behåll (StU VI, s. 35ff), är han sekreterare,

i n:o 165 nedan är han troligen krögare och i denna och

följande visa rätt och slätt drinkare av stora mått. Nam-
net har Bellman lånat från folkböckernas och skilling-

tryckens i vissa fall månghundraåriga andekdoter om
kung Salomo och hans bondsluge narr Markolfus (eller

Morolf). I dessa spelar Markolfus en roll mycket lik

Bellmans i Bellmansanekdoterna. Dessa har t.o.m. i nå-

got eller några fall övertagit Markolfushistoriernas stoff

Melodin till N:o 145

Ingen melodiangivelse finns i hss, och melodin är okänd.

Se kommentaren till n:o 18 i denna volym ( s. 79), en

visa som har samma metriska struktur.

S. 195: N:o l46y Pip pip :\\: Min Ingeborg lilla

Sdnls. 100. (SU5, s. 158.)

Dat o. attr.: Sdn.

Avvikelser från källan:

S. 196 r. 10— 13 (här A—D) är i Sdn en rätt osamman-

hängande satshopning:

A Upp ur sängen lät oss vandra båda: ...

B Vinet limmar som en kåda ...

C Mannen skall om hustrun råda

D Sorgsna hjertan hop ...

I SU 5 har Sondén med interpunktionens hjälp velat fo-

ga samman raderna C o. D: 'Mannen skall om hustrun
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råda: / Sorgsna hjertan hop!'. Carlén har genomskådat

att hop hör till limmar på r. B och hjälpt upp samman-

hanget genom att med en parentes runt r. C göra den till

en lösbruten sidoreplik. Jag utgår från att r. B o. C blivit

omkastade i Sdn:s förlaga, ett ganska vanligt skrivfel i

visböckerna.

Tankestrecken, som i Sdn placeras efter repikerna sätts

här framför dem.

Ordförklaringar:

S. 195 r. 3, Marcolphus, se kommentaren till föregående

visa. — r. 7, till-lyckter^ tillsluten. — v. 9 på kaporr^ se

förkl. till s. 35 r. 13. — r. 12, sipp, pryd, sjåpig.

Melodin till N:o 146

Sdn hänvisar till "Fäktardansen", men hittills har det in-

te kunnat fastställas vilken "Fäktardans" som kan ha me-

nats. I Svabos Nodebog (Köpenhamns KB) har noterats

en "Fegte Dans" på s. 121. Den ftingerar inte med Bell-

mans text. 1 Hallmans parodiopera Casper och Dorotea

står likaledes en "Fäktardans", men i violinstämman från

partituret, som har bevarats på KMAB, visar det sig att

melodin till "Gustafs skål" hörde till detta ställe i texten

(l:a akten, n:o 11 i partituret). Ännu har inte den rätta

"Fäktardansen" dykt upp i det samtida materialet.

S. 197: N:o 147, Här komma nu Bacchi Dragoner

Sdn h s 101. (EU 1, s. 55 — efter Sdn.)

Dat o. attr.: Sdn.
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Ordförklaringar:

R. 1, Dragoner, lätt kavalleri. — r. 2, hasade, uppiskade.

— r. 6: våra götiska förfäders dryckeskärl. Bolla, (forn-

svenska "bulle"), ett skålformat dryckeskärl. Jfr eng.:

"bowl" varav sv. "bål".

Melodin till N:o 147

Denna visa hör till den stora gruppen 9-radiga sånger

som har diskuterats i denna volym under musikkom-

mentaren till n:o 13, "Ack! hade jag tusende daler" (s.

69fi och n:o 183, "Tänk huru Bacchus han skrattar" (s.

371 fj. Dessa tillsammans med "Nu komma de stoltaste

bålar" och "Höger om vänster sväng klinga" har sanno-

likt föredragits till samma melodi. Melodin är dock

okänd, och hss lämnar inget besked om en timbre.

S. 198: N:o I48y Mitt öga börjar blunda

Knös (egh). Sdn 1, s. 103. (EU 1, s. 56— efter Sdn.)

Dat.: Sdn.

Förlagans sångtext återges diplomatariskt. De två första

orden på s. 199, r. 5 har varit svårtolkade.

Samtliga varianter:

Rubrik i Sdn: 'Bacchanalisk Aftonbön'.

S. 198 r. 10, starcka, Sdn: matta.

S. 199 r. 1, magt, Sdn: 'must'. — r. 3, sitt offer, Sdn ur-

sprungl.: 'sin dyrckan', ändrat till 'sitt offer' genom över-

skrivning. — r. 5, Sdn: 'Hvad vått är lät mig supa. — r.
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Stroferna 4 och 5 i Bellmans utskrift av "Mitt öga börjar blunda.

9, nägra^ Sdn: 'dugtigt'. — r. \\, en flaska, Sdn: 'Butel-

jen.

Ordförklaringar:

S. 198 r. 7, vid segerknäppen, eg. säjarknäppen. Säjaren är

urets visare och uttrycket betyder normalt på sekunden'.

Här kanske snarare Vad tiden lider'. — r. 17, spisar, ger

näring åt.

R. 199 r. 1, tapp och tunna, (hendiadys:) tunnans tapp

(dess kran eller plugg, se s. 328). — r. 10: Makt frågar

jag inte efter.

Bibliografen, historikern och samlaren Olof Andersson
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Knös, i vars efterlämnade samling visan ingår som en

Bellmansautograf egenhändigt daterad 26/2 1768, var

vid visans tillkomst endast tolv år gammal. Hur han

kommit över autografen, som i sin kluddiga utskrift på

ett folioblad mycket liknar de autografer från slutet av

1760-talet som nu ingår i hs Gir, är okänt. Att han och

Bellman kände varandra mot slutet av 1780-talet fram-

går av ett versbrev från den senare, publicerat i StU IX,

s.169. (Om detta och om Knös, se Olof Byströms kom-

mentar, StU IX, s. 133.)

Melodin till N:o 148

Trots bristen på melodiangivelser i hss, visar textens in-

nehåll och struktur tydligt att psalmen "Nu hvilar hela

jorden". Psalm 375 i 1695 års psalmbok, avsiktligt har

parodierats. När det gäller utformningen av melodin,

kan man konstatera att F. Zellbells utsirade version i

hans handskrivna Choralbok (KB) i tiden ligger närmast

tillkomsten av Bellmans visa. Men om man lägger in en

modern taktindelning i den gamla koralpsalmbokens

notbild, får man en mycket enkel och sångbar melodiva-

riant som kan vara minst lika representativ och använd-

bar som Zellbells. Med denna modifiering och i G-klav

har melodin tryckts i musikbilagan, s. 290.

S. 200: N:o 149, Bacchus med tappen han oss commen-

derar

Sdn 1, s. 104. (EU 1, s. 58 — efter Sdn.)

Dat. o. attr.: Sdn.
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Ordförklaringar:

R. 2, tappen, tunntappen, se s. 328. — r. 4, fyra man
högt, fyra man stark. — r. 7, skyllra, skyldra, salutera.

Melodin till N:o 149

Sdn uppger timbren "Cloris du hade ett helt [år mitt

hjerta]"; och denna dikt återfinnes i Samuel Oluf Tilas'

Tidsfördrif (KB, signum Vf 215, n:o 62) med timbren

"Contredanse: L'Etourdie". Kedjehänvisningen leder på

så sätt fi:am till en melodi som återfinnes på KMAB på

två ställen, dels i Alströmersamlingen, XII, Contredanser

för violin, n:o 15, dels i dansboken med sigum 2 V-R,

Kreusser divertimenti m.m., s. 90. Den förekommer även

i Salomon Eklins Contradansbok som n:o 22, "L'Eturdie".

Dessa utskrifter visar inga större skillnader sinsemellan.

Trots att man kan vara relativt säker på ursprungskäl-

lan, föreligger emellertid stora problem med anpassning-

en till Bellmans text. Säkert har det förekommit en ver-

sion av denna melodi som var betydligt enklare än de in-

strumentala varianter som har bevarats. För att någon

form av "L'Étourdie" skulle kunna användas idag, har jag

försökt med en avtrubbad version av violinsatsen ur den

sistnämnda källan. Endast 6/8-partiet av melodin har

använts: hälften av melodin—16 takter i 3/8-takt—har

utelämnats i vår variant i musikbilagan. Vidare har en

extra åttondel lagts in i takt 2 (på b^), i takt 13 (på ess^)

och i takt 15 (på b^). Dessutom har ett grövre ingrepp

gjorts i takt 9— 12: åttondelarna på f^, g^ och ass^ har

tagits bort så att versrad fem kan sträcka sig över fyra

takter. Mycket närmare Bellmans mogna stil vore följan-
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de lösning med en instrumenthärmning e.d. för vilken vi

dock saknar underlag i källorna:

*

— ^

—

Kling-a kam-ra-ter och lät oss bli ras- ka

o.s.v.

[klingande ljud:]

S. 201: N:o 150, Hur skalljag mig uppföra

Sdn 1, s. 106. (EU 1, s. 68— efter Sdn.)

Dat. o. attr.: Sdn.

Ordförklaringar:

S. 201 r. 11, väta fälten, haven. — r. 16, Martis, Mars',

krigsgudens. — r. 18, Beelzebub, se förkl. till s. 126, r. 9.

— r. 19, helga bågar, andens vapen. — r. 20: Ta djävulen

i upptuktelse. — r. 21, den svarta prydnad, prästkappan.

— r. 23, magra lamm, fattiga församlingsbor.

S. 202 r. 6, AfBacchi palmer. Del av Bacchus' segerteck-

en. (Palmer, se förkl. till s. 151 r. 15.)

Visan har samma metriska byggnad som n:o 155 nedan,

den s.k. kvadratiska form som kännetecknar ett mycket

stort antal av de gamla koralerna. Visorna är från samma
tid, och i varje fall första strofen av "Hur skall jag mig
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uppföra" har samma drag av litterär psalmparodi som
n:o 155. Se vidare kommentaren till denna.

Melodin till N:o 150

Visan saknar melodiangivelse i Sdn, men liksom "Kom
Bacchus lär mig läsa", n:o 155 nedan som likaledes står

utan melodinotiser i hss, har texten som nämns ovan

psalmkaraktär. Den enkla strofFormen passar visserligen

ihop med ett flertal andra Bellmansvisor — t. ex. "Jag

vördar Gud och Kungen" från StU III, men den allmänt

kända "Den blomstertid nu kommer" (eller "Mig gör

stor lust och glädje", som har sjungits till samma melodi)

är med all sannolikhet denna visas rätta timbre.

Melodin var mycket populär under 1700-talet. Till

musikbilagan har den mera officiella melodiversionen

från Koralpsalmboken 1697 valts. Andra tidsenliga vari-

anter förekommer i F. Zellbells handskrivna Choralbok

på KB och i Cronholms Notebok (f Iv och 2r, - tabulatur

respektive vanlig notskrift).

S. 203: N:o 151. Marsöly hrännviriy vin och pipa

Sdn 2, s. 82. (EU 1 , s. 83— efter Sdn.)

Dat. o. attr.: Sdn.

Avvikelse från huvudkällan:

De streckade raderna 12 o. 14 har införts i enlighet med
den tolkning visa här ges. Se nedan. Ett repristecken har

tillagts efter den avslutande kortversen. Se melodikom-

mentaren.
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Ordförklaringar:

R. 2, MarsöU öl bryggt i mars månad. — r. 6, mjöd^ jäst

dryck beredd på honung och vatten.

Sondén har mött visan som text, sannolikt i den i dag ej

tillgängliga källan Lsr 2, och det är inte troligt att melo-

diangivelsen haft någon innebörd för honom. E. Drake

har i varje fall inte tagit upp melodin i musikdelen till

SU.

I parodiförlagan (se melodikommentaren) avbryts

sången på två ställen av två takters monotona knäpp-

ningar i violinstämman, avsedda att illustrera hur "le bri-

quet frappe la pierre", hur eldstålet slår mot stenen. Till

dessa fyra takter har Bellman inte satt någon verbal text.

Att han i likhet med sin förlaga har utnyttjat dem för

någon imitativ text, på ungefär samma sätt som han i

andra visor väver in härmningar av musikinstrument

("Vxllo: " o.d.) framgår av att han liksom vid de

flesta sådana tillfällen introducerar sitt imitationsnum-

mer med en förklarande apell till publiken ("Valdthornet

hör det låter", "Hör hur han spelar" etc). Här lyder den:

"Hör på drufv^an saftefull". Det smakas mycket på druf-

van i dessa visor, och i n:o 20 luktar en mindre begåvad

Adam på dem. Detta är det enda tillfälle då man lyssnar

till druvor.

Hur druvor låter är en annan fråga som överlämnas

som en utmaning till sångaren. Druvor står hos Bellman

ofta eller oftast för vin, och nära till hans ligger att Bell-

man åstadkommit ett kluckande eller klunkande ljud.
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Melodin till N:o 151

Sdn har lämnat säkert besked om melodins proveniens i

hänvisningen "La briquette frappe la pierre". Arietten in-

går i den mycket populära operetten Les Deux chasseurs

et la laitiere, av Anseaume med musik av Duni. Den
uppfördes för första gång i Paris den 21 julil763, och

ispelades redan 1765-70 av Bollhusets franska trupp i

Stockholm. Det är alltså ett fall där Bellman kan ha tagit

sin sång direkt ifrån scenen. Att han också har känt till

visan såsom den förekommer i operetten framgår möj-

ligtvis av hans betoning av ordet "pipa", som ingår som
en väsentlig moment i scenanvisningarna (" [Guillot] po-

se son fusil contre un arbre, prend son briquet, et allume

sa pipe"), men inte direkt i den franska ariettens text.

Till melodibilagan har jag valt ariettens utformning i

operettens tryckta partitur. Inga ändringar har gjorts i

melodislingan, men— väl att märka— de åtta upprepa-

de fjärdedelarna på hM takt 20-22 och ytterligare sju på

e-^ i takt 24-26 är ljudhärmningar från scenen och orkes-

tern och inte textade i originalet. "Il bat la pierre" (han

slår på flintan) lyder anvisningen i partituret. För Bell-

mans nya text innebär detta även en ljudhärmning.

I slutet har den franska arietten en flerfaldig upprep-

ning av sista versraden: "Pour TAmour ce nest quun
jeu" (För Kärleken är det blott en lek); "Ce nest qu un

jeu" upprepas sedan fyra gånger. Sdn:s slutrader är kryp-

tiskt skrivna: "När man därtill har tobak. / Tobak." Om
man lämpar Bellmans text efter det franska mönstret, får

man en åttafaldig upprepning, så som melodibilagans

variant har textats.

Den tolkning visan här ges bygger, som framgår av
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textkommentaren, på den märkliga versen '^Hör på druf-

van saftefuH". Melodihistoriskt är tolkningen inte ofrån-

komlig, vilket framgår av en okatalogiserad dansbok på

KMAB. Den bär signum Ser. 1:2664, och kan vara från

omkring 1771, den är m.a.o. någorlunda samtidig med
Bellmans visa. På dansbokens tolfte sida står en version

av "Le Briquet frappe la pierre" som är reducerad för

vardagsbruk. Här fmner vi inga ljudhärmningar, och

Dunis upprepande slutfraser är bortskurna.

I

I

I
f P

I

P P * p .

1—I*"
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Denna melodi passar utomordentligt väl till Bellmans

text sådan den förmedlas av Sdn, bortsett från att dess

allra sista ord

—

Tobak — som givits en hel versrads ut-

rymme, måste utgå. Och bortsett från att uppmaningen

"Hör på drufvan" blir mindre meningsfull.

S. 204: N:o 152y Bacchi tiggare slumra och gnola

Sdn 1, s. 111. (EU 1, s. 60— efter Sdn.)

Dat. o. attr.: Sdn.

Ordförklaringar:

R. 1 Mottot: Denna saft lär oss att forma rösterna till

sång. — r. 7, Purpuren, färgsymbolen för den högsta,

egentligen kungliga, värdigheten. Meningens innebörd

är alltså : De (Bacchi tiggare) skulle gärna unna varje käl-

larsven (uppassare på vinkällare) att uppnå den högsta

värdighet, om det se'n (för övrigt) vore möjligt. — r. 20,

Kejserin kallades Elisabeth Kayser, £ 1700, uppburen

sopran under Fredrik I:s tid. — quinter. Kvinten, den

diatoniska skalans femte ton och intervaller till denna

från tonikan, är också benämningen på violinens högsta

sträng. Här står det antitetiskt mot bas och kan tolkas

som sång i ett högt röstläge. Jfr uttrycket 'kvintilera om
drillande eller fritt tonbroderi i högt tonläge. — Erhardt,

bassångare, tillhörde samma generation som "Die Kayse-
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rin". Den 27 oktober 1744 höll han en uppmärksam-

mad koncert i Stora Rådhussalen. Uppgifterna är hämta-

de från Patrik Vretblads Konsertlivet i Stockholm under

1700-talet (Sthlm 1918), och Bellmansvisan vittnar om
att minnet av de gamla stjärnorna var levande ännu vid

frihetstidens slut.

Visan är en exemplifiering av Martialis epigram, fritt tol-

kat som ett uttryck för drinkarens befrielse från absti-

nensens plågor. Den täcks mindre väl av den rubrik

Eicchorn utan stöd i hs har givit den: 'Bacchi Tiggare'

(EU).

Melodin tiIlN:o 152

Källan har ingen melodiangivelse. Melodin är okänd.

S. 205: N:o 153, Vingårdsdrängar trampa bra

Sdn 1, s. 107. (EU 1, s. 59— efter Sdn.)

Dat. o. attr.: Sdn.

Ordförklaringar:

R. 4, med maner, med stil. — r. 1 5 Egnar, anstår. En be-

tjänt måste fattas som objekt till ett utelämnat formellt

subjekt: 'Det anstår en betjänt i Bacchi gård att...'.

Melodin tillNro 153

Källan har ingen melodiangivelse. Melodin är okänd.
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S. 206: N:o 154y Omjagfinge commendera

Win 13, s. 43. DIG 1:4, nr 172. Hjm 3, s. 218. N 1124,

f. 21. Bgm, s. 165. Eht, s. 249. DGr 3, s. 37. Schgm, s.

350. Vhw 2, s. 81. (CU 3, s. 396— efter Schgm.)

Dat.: Win o DIG ("5/1768"— se kommentar till n:o

131).

Attr.: Vhw o. Schgm.

Huvudkällan följs bortsett från att ett övertaligt repris-

tecken efter s. 207 r. 10 avlägsnats.

Varianter:

Redovisningen är utförlig beträffande de avskrifter som

under 1780-talet tillkom i Bellmans närhet, Vhw och

Schgm. Den sistnämna, som innehåller många Bell-

mansautografer, är här förd med Schagerströms hand.

Markeringen ChoruSy (kör, allsång) saknas i DIG, Hjm,

N 1 124, Schgm (CU 3) o. Vhw. Versdelningen och före-

komsten av repristecken varierar starkt mellan hss.

5. 206 r. 2, Femton Tusende Hjm: 'Hundratusend'. — r.

6, Sku vi hafva, Vhw: 'Sku vara . — r. 8, / vårt, Schgm: 'i

mitt'. — 12, rumpor, Hjm: 'fötter'. — r. 13, Små, DIG,

Hjm o. N 1124: 'Ha; Schgm: 'jemt'. — sköna, nätta,

DIG, Hjm, N 1 124, Schgm o. Vhw: 'små och nätta'. —
r. 17— 18, Hjm: 'varma rus :||: för den kränka magen'.

Verserna upprepas vid s. 207 r. 3—4. — r. 18, turkinna,

Vhw: 'herdinna. — r. 19—20 o. s. 207 r. 5—6: verspa-

ren är omkastade i Schgm. — r. 20, Ein, Bgm, Eht o.

DGr: 'Ett'. — r. 22, resas, Schgm: 'hissas'.

S. 207, r. 5—6, se s. 206 r. 19—20. — r. 8, Skall, Vhw:

'skuir. — manskap, DIG, Hjm, Bgm, Eht o. DGr: 'mari-
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age', i Bgm o. DGr (ej Eht) rättat till manskap. — r. 9,

Vidy Hjm o. Vhw: med'. — r. 10, Göra, Schgm: 'stifta.

— r. 11, Schgm: 'Runkatrunk'. Här är variationerna le-

gio, Win är ensam om sin ft)rmulering här o. på r. 13.

Originellast är CU:s "konjektur": 'Som en munk'. — r.

17, Släpp mig in, ur vägen, Hjm: 'Fort ur vägen undan.

— r. 22, tag min, DIG, Schgm: 'se min'. — r. 24, Tag,

Vhw: 'Du'. — r. 25, Vin och skönhet, Schgm: 'win och

flickor'.

Ordförklaringar:

S. 206 r. 8, flaskefoder, reseschatull med fack för bränn-

vinsflaskor och glas. — r. 11, Seraljen, se förkl. till s. 62,

r. 9. —- r. 19, Storvisir, sultanens, den turkiske självhär-

skarens, högste ämbetsman.

S. 207 r. 7, golftapeter, mattor. — r. 16, Sultan, se ovan.

— r. 17, snöping, kastrat, eunuck. Endast eunucker fick

betjäna sultanens harem i Seraljen. — r. 23, Iris, jfr

komm. till n:o 16, s. 74f

Visans krigiska början har ingenting med tidens utrikes-

politiska realiteter att göra. Turkiet var ännu en betydan-

de stormakt som från Karl XII till Gustaf III oftast spelat

bundsförvantens roll i Sveriges revanchpolitik visavi

Ryssland. Det är snarare Koranens alkoholförbud som
eldar dryckesbröderna till kamp mot en nykterhet som

"Turken" ofta får representera i dessa visor (se t. ex. n:o

65 o. 92).
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Melodin till N:o 154

Ingen av de många källorna till denna visa innehåller nå-

gon melodiangivelse. Melodin är okänd.

S. 208: N:o 155, Kom Bacchus lär mig läsa

Win 13, s. 54. Vhw 2, s. 86. Sdn 2, s. 64. (VU 1, s. 99.

SU 5, s. 6.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Källorna erbjuder inga varianter.

Melodin till N:o 155

Visan saknar melodiangivelse i Sdn, men stilen gör det

klart att det är frågan om en psalmparodi. Den populära

Psalm 317 i 1695 års psalbok, "Den blomstertid nu

kommer", passar till strukturen, och kan väl tänkas vara

den rätta melodin. Den har tryckts i musikbilagan till

n:o 150, "Hur skall jag mig uppföra". Jfr. även musik-

kommentaren till denna visa, s. 306.

S, 209: N:o 156y Kom kära Syster

Win 13, s. 62. Nhr-68, s. 63. Blr, s. 470. DIG 1:7, nr

108. Vhw 2, s. 90. Sdn 2, s. 65. (VU 1, s. 100. SU 5, s.

116.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.
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Avvikelser från huvudkällan:

S. 209 r. 8— 1 1 etc. Refrängen är förkortad i Win, utför-

ligast skriven i strof 1 o. 3: 'Glas och bouteiller mycket

mat och Vjn / skål faster. Moster, Syster och Cousine

:||:'. Trallen är markerad i Nhr-68, Blr, DIG o. Vhw. Här

har refrängen rekonstruerats på samma sätt som i SU 5

och med stöd av Nhr 68. Sdn har troligen en varierad

refräng: ett repristecken efter vers 6 i varje strof innebär

sannolikt att denna har upprepats som refrängens slut-

vers. Det är inte osannolikt att detta avspeglar en äkta

och ursprunglig sångart. — r. 12, Conqueronner (så fler-

talet hss), Win: 'Commaronger'. — r. 14, kjortlar (så

Nhr-68, Bh o. DIG), Win: 'kiol'.

S. 210 r. 3, och (så Nhr-68, Blr o. DIG), saknas i Win.
— r. 6i hjertat (så övriga hss), Win: 'Hierta

.

Varianter:

Källäget, och inte minst det stora antalet skiftande vari-

anter i tidiga källor, vittnar om att visan fått tidig och

stor spridning.

Rubrik förekommer endast i DIG: 'Sup wisa af Bellman'.

Melodiangivelsen är gemensam för Win och Sdn, saknas

i övriga hss.

S. 209 r. 2, Kom, Nhr-68, Blr o. DIG: 'Skål'. — kära,

Blr: 'söta. — r. 3, Tag, samma hss och Vhw: 'Drick'. —
r. 5 o. 6 är omkastade i Blr o. DIG. — r. 5, röder, Blr:

'rörder'. — r. 7, Lustigt lif, Nhr-68, 'Aldrig torrt'; Blr:

'Hurtigt lif. — r. 8, mycket mat och vin, hss utom Win
o. Vhw: 'mat och mycket win', — r. 16, grälar, Nhr-68

o. Blr: 'trälar'.

S. 210 r. 2, DIG: 'spela sitt lanter' (kortspel). — r. 3,
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DIG: 'Lefwa altid hurtigt, stålt och galant'. — r. 4—5,

Nhr 68: 'Kräshga dagar / Hos snörda magar ; Blr: 'för

snörda magar / för smorda kragar'; DIG: 'Äger goda da-

gar / och förnögda magar'. — r. 6, DIG: 'Sätter hjertat

uti pant'.

Ordförklaringar:

S. 209 r. 12, Conqueronner, kvinnliga huvudbonader (av

fr. conquérante, erövrerska). — r. 13, Robe de ronder,

damrockar som sitter åt i livet och framtill är öppna och

draperade över den styva, vida kjolen. — r. 14, Falhola-

ner-, volanger på kjolar. — stubbar, (under-)kjolar. — r.

17, Iris, se komm. till n:o 16, s. 74f.

S. 210 r. 1 drabanter, vaktsoldater. — r. 5, Osnörda ma-

gar. Klädmodet (även det manliga) krävde ofta plågsamt

hårt snörda korsetter eller snörliv.

Melodin till N:o 156

Wln:s korshänvisning mellan "Kom kära Syster" och "Se

menigheten" leder oss definitivt till den menuett som
Bellman använde till FS n:o 3. För information om de

olika melodiska versionerna, se musikkommentaren här-

ovan till n:o 96, s. 233 f. Melodin är tryckt i musikbila-

gan tillsammans med texten till "Straxt bredvid Slussen",

s. 283. För att anpassa melodin till ifrågavarande visa, re-

kommenderar jag att två toner sjungs till andra stavelsen

i "lilla", versrad 3, och en liknande dubblering till stavel-

serna "och Cou[sine]" i sista versraden. Jfr liknande stäl-

len i Ahlströms melodiska variant av FS 3!
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S. 21 1: N:o 157y Habackukfyllde Danielsfat

Win 13, s. 64. Hjm 2, s. 252. Åkn, s. 22. DIG 1:7, s.

388. Bgm, s. 169. Eht, s. 252. DGr 3, s. 42. N 1124, f.

19. Vhw2, s. 95. (VU l,s. 104.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Förstaraden uppträder i Lsr 1 som melodiangivelse över

visan "Vasti hon var en drottning så grann, inskriven där

1767. Melodianvisningen förefaller dock vara införd i ef-

terhand och kan därför knappast bidraga till dateringen.

Varianter:

DIG 1:7 har rubriken 'Sup-Wisa af Bellman'.

Åkn har melodiangivelsen 'Trumpetstycke'.

R. 2, fyllde^ Hjm: 'förde'. — r. 3, sin mat, Hjm, DIG,

DGr, o. Vhw: 'mat'. — r. 4, DIG 1:7 (o. Hjm): Leijonen

Guds Profeter gaf så många goda mål (... fast ofta rätt fi-

na[?] mål)'. I Hjm är detta en ändring från en sångart

överensstämmande med Wln:s. — r. 6, sker, Hjm, Åkn,

DIG 1:7 o. Vhw: 'hörs'. — är något mer, Hjm: 'är myck-

et mer'; DIG 1:7 o. N 1124: 'ännu är mer'; Åkn (hela

versraden): 'Men nu för tiden hörs något mer'. — r. 8,

våra björnars, Hjm, DIG 1:7 o. N 1124: 'deras', i Hjm
skrivet över äldre 'våra björnars'.

Hjm o. Åkn har repristecken efter vers 3 o. 6.

1 Hjm, DIG 1:7 o. N 1 124 är visan tvåstrofig med "Vasti

hon var en drottning så grann", (n:o 76 ovan) som andra

strof (se kommentaren till denna, s. 194).
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Ordförklaringar:

R. 1. Habackuk är liksom Daniel en av Gamla Testa-

mentets profeter. Historien om hur han av en ängel ge-

nom luften fördes från Judéen till Babylon för att ge sin

mat åt Daniel i lejongropen återfinns i den apokryfiska

boken "Stycket af (Tillägg till) Daniel". — r. 2 syftar på

hur Gud räddade sin profet Elia undan den hungersnöd

med vilken Gud bestraffade den syndige konung Ahab

av Israel. 1 Kon. 17:6: "Och korpar förde honom bröd

och kött, om morgon och om afton, och han drack utaf

bäcken". — r. 6, Björnarna, fordringsägarna, penningut-

lånarna. — secter, sekreterare, ofta med allmän innebörd

av skrivare i statens eller stadens tjänst.

Melodin till N:o 157

En korshänvisning föreligger i Wln:s melodiangivelser

till denna visa och till "Vasti hon var en drottning så

grann", n:o 76 ovan. Åkn lämnar dessutom upplysning-

en att källmelodin är ett "Trumpet stycke". Själva melo-

din har dock inte återfunnits.

S. 212: N:o 158y Hör gossar viljen I supa — Stupa

Win 13, s. 82. Sdn 2, s. 66. (EU 1, s. 4— efter Sdn.)

Dat.: Win.

Attr.: Sdn.

Avvikelser från huvudkällan:

R. 5, Min (så Sdn), Win: 'Din.

Tankestrecken ffr eko-rimmen har införts efter Sdn. I

övrigt är de båda källorna samstämmiga. Det gäller även
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rubriken. EU l:s huvudrubrik, 'Bacchi samvetsfrågor'

torde vara Eichliorns eget tillägg.

Ordförklaringar:

R. 6, spjärna, brottas, kämpa. — r. 7, krans, segerkrans.

— r. 9, ragel-dans. Ragel och rangel är samma ord och

meningen kan här vara dubbel: raglande dans och

(ben)rangeldans, dödsdans.

Melodin till N:o 158

Det är möjligt att källornas samstämmiga rubrik,

"Echo", samtidigt är en melodihänvisning. Men som
timbre är den i varje fall för vag för att kunna leda fram

till en bestämd melodi. "Eko-effekter" och sånger som
anspelade på ekon, speciellt i kärlekens angelägenheter,

förekom ganska ofta under 1 700-talet. Den mest likarta-

de strofkonstruktion jag har ftinnit återfinns i Chansans

choisies , bd. III, n:o 105: "Eglé je t'invite - vite". Det

finns inget samband mellan "eko-effekten" i ifrågavaran-

de visan och n:o 17 i denna volym, vars timbre heter

"Tendre Echo".

S. 213: N:o 159, Bacchus skulle ock hlifva poet

Win 13, s. 83. Vhw 2, s. 95. Sdn 1, s. 42. (EU 1, s. 50

— efter Sdn.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Avvikelser från huvudkällan:
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R. 9, jcL (så Vhw), Win: 'jag'. — r. 16, när (så Sdn),

Win: ar

.

Varianter:

Hss saknar rubrik. 'Bacchus poet' i EU torde vara Eich-

horns tillägg.

R. 2, rimmar, Vhw o. Sdn: 'rimma'. — r. 6, hur, Sdn:

'huru'. — r. 7, lagerbärstofs, Sdn: 'Lagerbärsfis'. — r. 9,

flicka, ja dricka och glas, Sdn: 'dricka, jo flicka och glas'.

'Glas' är efter strykning ändrat till 'bal'. — r. 12, Sdn:

'Torstiger är jag nu redan'.

Sdn:s version genomsyras av en malplacerad vilja att

hjälpa Bacchus med rimmen!

Ordförklaring:

R. 8, primär (kort /), pratar strunt.

Bacchus är drinkarnas hjälte, men i de Bacchusvisor där

Bellman ger honom roller i samtidens yrkesliv kommer
han som här ofta tillkorta. Han övertygar inte som advo-

kat i N:o 128 eller som präst i N:o 162. Det är tänkbart

att denna visa speglar skaldens egna erfarenheter av hur

svårt det är att improvisera en godtagbar dryckesvisa när

dryckeslaget är långt lidet. Föreliggande samling inne-

håller nog några exempel på sådana tillkortakomman-

den.

Melodin till N:o 159

Ingen melodiangivelse fmns i hss. Melodin är okänd.
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S. 214: N:o 160, En kruka mjöd

Win 13, s. 90. Vhw 2, s. 97. Sdn 1, s. 67. (VU 1, s. 105.

SU5,s. 167.)

Dat..Wln.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Avvikelser från huvudkällan:

R. 6, heta, Win: 'hela — ett bortglömt tvärstreck i bok-

staven t har skapat ett "1" som vidarebefordrats av Vhw
till VU. — r. 9 o. 10 skrivs samman i Win. Versdelning

har gjorts enl. Vhw, Sdn o. Wln:s layout i följande visa.

I övrigt är källorna likalydande.

Ordförklaring:

R. 1, mjöd, se förkl. till s. 203 r. 6.

Melodin till N:o 160

Melodin är inte känd. Se musikkommentaren till n:o 79

i denna volym, "Om Bacchus dog" (s. 200).

S. 215: N:o 161, Nu är jag Juli, I Se*n med så ljuflig

vätska

Win 13, s. 101. Vhw 3, s.l6. (VU 1, s. 109.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.
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Variant:

R. 7, ränker, Vhw: 'ränkor .

Detta är den enda skiljaktigheten källorna emellan. Det

är en bagatell som har sin grund i den tyskfödde Völ-

schows begränsade förtrogenhet med svenska språket,

men av denna fjäder blev så småningom ett helt fyrfota-

djur. VU-redaktionen grubblade över sin förlagas "rän-

kor" och gissade att de var något slags gnagare. De skrev

därför "Jag ej förstår / Om råttor givs i polen", en "kon-

jektur" som sedan förts vidare till SU 5 (s. 1 67) och CU
3 (s. 271).

På rad 8 har VU-redaktionen normaliserat det dialek-

tala gälen till 'gården' utan hänsyn till rimställningen.

Sondén har reagerat mot assonansen 'Polen / ...gården /

... bålen'. Eftersom han genomskådat att strukturen här

är densamma som i föregånde visa (n:o 151) har han

analogt med denna infört en versrepris som tillåtit ho-

nom att slopa den störande 'gården'. I SU 5 står '...i Po-

len / Blott jag i bålen :||: / Ensam rår'. Sångarten har ta-

gits upp av Carlén i CU 3.

Denna texthantering är typisk för VU-redaktionen.

När det gäller Sondén och hans etablering av texterna i

SU är ingrepp av detta slag däremot sällsynta undantag.

Ordförklaringar:

R. 7: ränker, intriger. De politiska intrigerna i och runt

Polen under åren före dess delning väckte stort intresse i

Sverige och var att döma av flera Bellmansvisor ett kärt

ämne för kannstöperier. — r. 8, gälen, gården — se

ovan.
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Melodin tillN:o 161
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Wln:s melodiangivelse, "Om Bacchus dog ack", syftar på

n:o 79 ovan. Se melodikommentaren till denna på s.

200. Melodin är inte känd.

S. 216: N:o 162, När Bacchus predika I Så börja han

skrika

Win 13, s. 115. Vhw 3, s. 17. FH s. 71. (SU 5, s. 15.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. FH.

Avvikelser från huvudkällan:

S. 216 r. 17, brann (så Vhw o. FH), Win: 'rann'.

Win har satt ut repristecken i. st. f Fine efter strofernas

sjätte versrad.

Samtliga varianter:

S. 217 r. 9, Högvördigste, Vhw: 'Högvördige'. — r. 10,

blifi FH: 'bleP.

Ordförklaringar:

S. 216 r. 8, peccatoribus, syndare. — i. de floribnSy av

blommor, d.v.s. rikt utsmyckad. (Kan även betyda om
blommor', men jfr följande.). — r. 16, de caritate, om
kärleken.

s. 217 r. 3, Trundman, klockare och skolmästaren vid

Spinnhuset på Långholmen, som av Bellman utnämnts

till "Ordensklockare och vice edsformulärföretafvare" i
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Bacci Orden, där han får spela en framträdande, diktad

roll. — r. 4, lagarna, tunnans bräder. — r. 8, Lithania,

se förkl. till s. 143 r. 1. — r. 14, tapp, se s. 328. — r. 16,

björnar, fordringsägare.

FH:s variant till hlif, s. 217 r. 10 gör att sista strofens

början kan tolkas på två sätt. Med sångarten 'blef gläder'

måste predika tolkas som talspråkligt preteritum (predi-

kade, den föregående textens huvudtempus). I Wln:s

version blir predika imperativ. Denna tolkning rimmar

bättre med det direkta tilltalet Högvördigste Fader, med
bestämningen din [tapp], som också förutsätter tilltal,

och med de följande imperativformerna. Givetvis har

denna tolkning påverkat min interpunktion.

Melodin till N:o 162

Källorna saknar melodiangivelse och melodin är okänd.

S. 218: N:o 163, 1 Bacchi gårdfrån tu till sju

Win 13, s. 121. Sdn 1, s. 69. (EU 1, s. 82.)

Dat.: Win.

Attr.: Sdn.

Win och Sdn är likalydande.

Ordförklaring:

R. 2, hushond-dräng, se förklaring till s. 194 r. 3.
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Det är inte sannolikt att detta epigram varit avsett att

sjungas.

S. 219: N:o 164, 10ja men 10 uti 604

Win 13, s. 122. Vhw 3, s. 44. Sdn 1, s. 120. (EU 1, s. 54

— efter Sdn.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.

Rubriken är gemensam för hss. Sdn skriver ut talen med
bokstäver, i övrigt är källorna likalydande.

Ordförklaring:

R. 7, 215-delar, d.v.s. ytterligare två femtedels butelj över

för var och en.

Melodin till N:o 164

Hss saknar melodiangivelser. Melodin är okänd.

S. 220: N:o I65y Fader Marcolphus dansapå krogen

Win 13, s. 122. Vhw 3, s. 18. FH s. 41. (SU 5, s. 233.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. FH.

Avvikelser från huvudkällan:

R. 4, Vår Bacchus (så FH), Win: 'Marcolphus'. — r. 8.

Fine har ersatt Wlnis repristecken efter versraden. — r.

11, Hufuut (så FH), Win: 'Hufvud'.



326 Kommentar

Samtliga varianter:

FH har rubriken 'Krögaren Marcolphus — om ur-

sprunglig eller ej är omöjligt att säga.

R. 6, Knuffa, FH: 'Slog han. — r. 15, dödde, Vhw:

'dog'.

Vhw saknar Da Capo men har liksom FH Fine utsatt ef-

ter r. 8.

Ordförklaringar:

R. 2, Marcolphus, se kommentaren till n:o 145. — r. 7,

bol, bord. — r. 14, kapun, kastrerad tupp. — r. 15, Hin

Håle, se förkl. till s. 39, r. 18 på s. 86,

Melodin till N:o 165

Wln:s melodiangivelse "Kom lät oss supa" knyter an till

den svenska tappningen av Rousseaus "Allons danser

sous les ormeaux". Melodin har tryckts i musikbilagan i

samband med n:o 33 på s. 267 i denna volym. Se även

musikkommentaren till denna visa, s. 108ff.

S. 221: N:o I66y Hör hur Bacchus bandar sin tunna

Win 13, s. 124. Vhw 3, s. 19. FH, s. 73. (SU 5, s. 32 —
möjligen delvis efter okänd källa, se nedan.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. FH.

Metrisk rekonstruktion av huvukällan:
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Win har en inkonsekvent skrivning av r. 3—5 och 10

—

12:

Hör hur han knackar

Knack Knack Knack

Knick Knick Knick Knick / Knack :||: Knack :||:

[...]

Hör hon är tomer plang plang plang

Klang klang :||::||:

Plang hör hur hon låter

Citatets två första verser har skrivits samman med stöd

av Wln:s strof 2 och FH. Strof 2 har, med stöd av Vhw
givits samma rytmiska truktur som strof 1

.

Samtliga varianter:

R 2, hur, Vhw: 'huru. — r. 4—5, FH: 'Knick! :||: /

Knack! :||:'. — r. 11— 12, Vhw: plong plong plong

plong / klang klang klang'; FH: 'Klang! :||: / Plang! :||:'

Repristecknen kan i FH:s förlaga enligt visbokspraksis

ha markerat ett obestämt antal upprepningar. Vid redi-

geringen av SU har repriserna skrivits ut och samlats på

en rad ('Knick, knick! knack, knack!') varigenom en hel

takt fallit bort. — r. 13, hon, Vhw: 'han'.

SU, men ej FH, har en avvikande förstarad: 'Hör, hur

Bacchus tunnan bandar' som kan vara hämtad från ett

oidentifierat manuskript med ursprunglig läsart (dock

knappast en Lsr-del eftersom alla dessa fanns tillgängliga

när FH redigerades). Det kan också handla om en kon-

jektur i syfte att ge l:a strofen samma fullständiga rim-

struktur som den 2:a.
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Ordförklaringar:

R. 2, bandar, r. 7, kritar och randar, och r. 8, hvarje

sprund du stack, se nedan.

Tunnan, eller fatet, var standardemballaget för vin, sprit-

drycker och öl, under mognad, vid transport och lag-

ring. Den och dess tillbehör som sprund, tapp, svicka

och tratt är därför viktiga inslag i dryckeskulturens iko-

nografi, såväl källarskyltarnas som dryckesvisornas.

Tunnan byggs upp av svagt kurvformade (basade) brä-

der av lövträ, "stäver" eller "laggar", som reses och surras

mot den cirkelrunda bottenskivan som fogats in i urtag-

na spår nära stävernas ändar. Toppskivan inpassas på

samma sätt när tunnbanden pressas ner mot tunnans

buk tills stäverna sluter tätt mot varandra. (Tunnan

"bandas".) Banden, av sammanbundna vidjor, senare av

järn, knackas ner med hjälp av hammare, och det är lju-

det från detta arbete vi hör i första strofen.

Fatet försågs med två hål, sprund. Ett för påfyllning

och ett nära botten för avtappning. Tappsprundet togs

som regel upp, "stacks", med en borr först när tunnan

skulle tappas. Det försågs med en tapp, en kran, i äldre

tid gjord av trä, och härifrån fylldes buteljer eller kannor

genom en tratt. Det övre hålets plugg, "svickan" lossades

för att flödet skulle bli jämnt.

Vad Bacchus gör när han "kritar" och "randar" har jag

inte lyckats få klarhet i. Möjligen kan det ha att göra

med fogningen av stäver och bottenvirke eller med ur-

tagningen av spår i stävernas ändar.
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Melodin till N:o 166

Hss har ingen melodiangivelse vid denna visa. Melodin

är okänd.

S. 222: N:o I67y Skall nu så ske

Win 13, s. 108. Sdn2, s. 69.

Dat.: Win.

Attr.: Sdn.

Källorna är likalydande.

Melodin till N:o 167

Ingen melodiangivelse fmns i källorna. Visans metriska

struktur är densamma som i visorna "Rom: Co: Gall:

Ef:" från maj 1772 (StU VIII, s. 142) och "Å det är jag"

från Bacchi Orden N:o 13, på Barbaradagen 1770 (StU

IV, s. 106). Ingen autentisk melodi har återfunnits till

någon av dessa dikter. I musikkommentaren till StU

VIII, s. 227, har en melodi från ett Par Bricole-ms.

tryckts. Denna hs är dock sen och den har visat sig opå-

litlig som källa till den ursprungliga bellmansmusiken.

S. 223: N:o 168, Drujvoma digna neder åt marken

Win 13, s. 264. Åkn, s. I6l. Ttr, s. 17. Vhw 3, s. 99.

FH, s. 75. (SU 5.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. FH.
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Samtliga varianter:

Rubrik, likalydande med Wln:s, förekommer i FH.

Melodiangivelse fmns endast i Åkn: 'Air: Ordens Här-

holder tag Edra spiror'.

S. 223 r. 4, herden, FH: 'herdar'. — r. 5, söta, Ttr: 'röda;

Vhw: 'mina. — r. 11, mina barn, FH: 'mina små' (rättat

i SU). — r. 17—19, Och, FH: 'Ja.

S. 224 r. 1, sku vi, FH: 'lät oss'. — r. 4, Smaka, Ttr:

'Smaken'.— lifsbehag, Åkn: 'löfs behag'.

Strofsluten har förkortats på olika sätt i flertalet hss.

Här har Åkn, som är den melodiskt utförligaste källan,

följts. Förkortningen i FH:s källa har lett till att texten i

r. 7—9 etc. reducerats till två rader, varför melodin inte

kunnat identifieras i SU.

Melodin till N:o 168

I Åkn hänvisas till "Ordens Härholder tag Edra Spiror"

(senare Fredmans sång n:o 2), och hänvisningskedjan

fortsätter i samma handskrift på.s. 116 med timbren

"Colin hvad gör Er hand i min barm. Ni skrynklar ne-

der mina klär". Dikten återfinnes i handskrifiien Nordin

1116, s. 74, på UUB, men någon tidig avskrift av melo-

din har inte påträffats. Noterna i musikbilagan till denna

volym härstammar från utformningen i FS 1791.

"Ordens härolder" har använts av Envallsson i sång-

spelet "Kronofodgarne" (1787), Akt II scen 10, till "Väl

kan du prata, väl jag dig känner". I Melodin efter sång-

partituret till Envallssons sångspel (KMAB, signum T-sp

/Sv-R), finner man en melodi som visar detaljskillnader

från Åhlströms arrangemang och är väl värd att publice-

ra som alternativ (se melodiexemplet härnedan). Vissa
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skillnader kan väl bero på Bellmans sångsätt från 1780-

talet. Bellman använde samma melodi i en något avvi-

kande form till Epistel 70.

^—-

1 j) j> r r
1

m -)

—

i • 1

I
l9

r'Jj-'j l .Pj,JJ P
"Väl kan du prata". Ur sångpartituret till Envallssons Kronofog

darne.

S. 225: N:o I69y Cupidos manskap har

Win 13, s. 270. DIG XII a 24, nr 92. Vhw 3, s. 30. BHB
4, s. 36. Sdn 1, s. 67. (SU 5, s. 166— efter BHB.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw o. Sdn.
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Avvikelser från huvudkällan:

R. 7 o. 8, din, Win: 'hans'. Win tycks ha kontaminerat

ett par olika sångarter— jfr varianterna till r. 6 i Sdn.

Varianter:

R. 1, Cupidos, DIG o. Vhw: 'Cupido'. — manskap, DIG:

'stridsmän'. — r. 2, pil, DIG o. Sdn: 'plit' (d.v.s. värja),

den senare med 'pil' som variant. — r. 3, Samt, DIG,

BHB o. Sdn: 'Och'. — ^/^i, DIG o. BHB: 'krus', —ful-
la, BHB o. Sdn som variant: 'fyllda'. — r. 6, DIG, BHB
o. Sdn som variant: 'Blott Bacchus will mig unna ; Sdn:

'Vill du mig blott förunna'.

Ordförklaringar:

R. 1, Cupido, kärleksguden. — r. 2, En pil, kärlekens pil

(som skjuts av Cupido, Amor. I tidens ekivoka diktning

ofta tvetydigt syftande på penis. — pistoler, oklart i sam-

manhanget, kanske främst ett rimprd ^2. fioler, ett ståen-

de krogspelmansattribut i dryckesvisorna. Sannolikt är

det detta ev. nödrim som förorsakat de mer krigiska vari-

anterna i t. ex. DIG ('stridsmän', 'plit'), — r. 8, barnsöl,

de mest prestigeladdade festerna var barnsölet, bröllopet

och gravölet. Vid barnsölet firades barnets födelse, och

samtidigt i regel dess dop. — tapp, se s. 328,

Melodin till N:o 169

Melodin till denna visa har bevarats tack vare dess före-

komst i samlingen Bacchi Hand-Biblioteque . Den ingår i

del IV, och melodin trycktes som n:o 6 i denna del. Ur-
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sprunget till melodin, som är utformad som en aria, är

inte känt. Melodin har tryckts i musikbilagan på s. 296.

Några små rättelser har gjorts i takt 1, 8 och 16.

S. 226: N:o 170, Ryck våra korkar

Win 13, s. 278. DIG 1:4, nr 205. Åkn, s. 27. Hjm 3, s.

317. W, s. 129. Vhw 3, s. 30. Sdn 2, s. 69. (VU 1, s.

1 19. SU 5, s. 47— efter Sdn o. VU.)

Dat.: Win (DIG: '3/1769', se ovan, s. 282).

Attr.: Vhw o. Sdn.

Varianter:

Rubrik i DIG o. Sdn: 'Bacchi Pump'.

Melodiangivelse i Åkn: 'Air: Contredanse La Tyrolienne'.

R. 4, Stå intet, Hjm o. W: 'Var ej så'. — r. 9, At du tar,

DIG o. Åkn: 'At man får'; Hjm: 'At Du får'; W: 'At du

får'; Vhw: 'att han gier'. — en så lustiger, DIG: 'en lus-

tig'; Åkn: 'en så Ijufliger'. — r. 12, så far du vin, DIG,

Hjm o. W: 'så blijr du fm'; Åkn: 'Du min Cousin'. — r.

17, Fem, DIG, Hjm o. W: 'Sex'; Åkn: 'Tolf. — r. 21, då

grönskar, Åkn: 'vist grönskas'. — är hon grön, Hjm o. W:
'blir hon grön'; Vhw: 'är hon skiön'. — r. 22—23, Åkn
upprepar r. 10— 11.

Melodin tillN:o 170

Åkn:s melodianvisning är inte helt entydig. Kontradan-

ser med namnet "La Tyrolienne" återfinnes på olika stäl-

len under 1700-talet. Man kan t. ex. nämna en del av en
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"Canon autrichien" i La Clé du Caveau , n:o 1076, med
joddlingssprång i melodiken. I Sverige kan man fmna

"La Tirole" i en samling Contradanserför violin i Alströ-

mersamlingen på KMAB. Men kontradansen "La Tiroli-

enne" i Anckarströms samling av Tourer af de Contre

Dancer som 1760 om Wintren på Stadshuset brukades

(KB) är troligen den Åkn syftar på och Bellman diktat

till. Anckarström har emellertid antecknat en instrumen-

talmelodi som endast med svårighet går att sjunga.

-4

: 11^
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"La Tirolienne" i Anckarströms Anteckningsbok.
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För att åstadkomma en någorlunda sångbar version för

musikbilagan, tog jag mig friheten att oktavera och jus-

tera tonläget i flera takter. Det är fullt möjligt att ytterli-

gare justeringar skulle kunna göra materialet mer lämpat

för vissångaren. Den rekonstruerade melodin har tryckts

i musikbilagan på s. 297.

S. 227: N:o 17L Min hjelte, stanna

Win 13, s. 280. Vhw 3, s. 31. (VU 1, s. 121. SU 5, s. 71

— efter VU.)

Dat.: Win.

Attr.: Vhw.

Bortsett från att Vhw saknar slutversernas punktrad är

källorna likalydande.

Ordförklaringar:

S. 227 r. 18, vin-maroder, se förkl. till s. 20, r. 16.

S. 228, r. 7, Alterationer^ förskräckelser. — r. 8, Banco-

auctioner, exekutiva auktionsförsäljningar av intecknad

egendom. — r. 20, din aska, din lekamen — jfr FE n:o

1: "fukta din aska".

Visan, som är ett slags Bacchi evangelium, har ovanligt

starka politiska undertoner. Den låter oss ana hur sånga-

ren och hans publik upplevde den omgivande verklighet

från vilken Bacchus erbjuder en tillflykt: ett rådande för-

akt för "förtjenst och ära" uppfattade som gamla svenska

dygder, ekonomisk upplösning och till sist hotet om na-

tionell upplösning i den sista, defaitistiska strofen.
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Melodin till N:o 171

Ingen melodihänvisning finns i hss. Melodin är okänd,

men dess meter påminner starkt om visan "Jag må bedy-

ra" (CU 3, s. 291), som i Sdn har den ofullständiga hän-

visningen "Menuett".

S. 229: N:o 772, Sigurd Sven sin pipa tog

DIG 1:7 n:o 106. Nhr C, s. 74. FH, s. 91. (SU 5. s. 63.)

Dat.: DIG.

Attr.: FH, Nhr C.

Visans ålder och dess ringa spridning gör det troligt att

en försvunnen del av Lsr varit FH:s förlaga. Förekom-

sten i Nhr C ger ett svagt stöd åt attributionen.

Avvikelse från huvudkällan:

Rubriken i FH, 'Sigurds dryckesbalk' har utelämnats.

FH-redaktionen, som i övrigt utmärks av en för sin tid

enastående kritisk noggrannhet, har ibland tagit sig fri-

heten att uppfinna rubriker.

Varianter:

Rubrik i DIG: 'Secret: Barks dryckes Balk. 1768'.

R. 1, Sigurd Sven, DIG: 'Secret: Bark'. — r. 2. Hon,

DIG: 'den. — r. 5, Sigurd, DIG: 'Bark'. — r. 6, Ölet i

kannan uti näsan, DIG: 'Winet i glaset...'; NhrC: 'Ölet i

näsan på honom'. — r. 7, öla, DIG: 'dricka. — r. 8, vär-

den, DIG: 'Barken'. — r. 9, Sigurds, DIG: 'Barkens'. — r.

14, källor, DIG: 'Flickor'; NhrC: 'Liljor'. — r. 15—16,

saknas i NhrC. — r. 17, ölet, DIG: 'winet'; NhrC: 'gla-
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set'. — r. 20, Blif^ DIG: 'war. — r. 22, truten, DIG o.

NhrC: 'käften. — r. 23, Sigurd, DIG: 'Bark har. — r.

24, Sådan, DIG: 'denna

.

Ordförklaringar:

R. 1, Sigurd Sven, se nedan. — r. 3, knaster, tobak. — r.

24, dryckesbalk, se kommentaren till n:o 3.

Sigurd Sven har tydligen varit den värd som a\T:ackas i

första strofen, och att döma av visan för övrigt har han

trakterar på lokal. Hans värdskap är troligen förklaringen

till att DlG-varianten vänder sig till Secreterare Bark.

Slagkraftiga skålvisor användes ofta på detta sätt, anpas-

sade till nya sällskap och nytt värdfolk. Völschow byter

vid sina avskrifter exempelvis ofta ut skålvisornas person-

namn mot ett N.N. (nomen nescio) för att känna sig

obunden.

Pipan, vit som alabaster, har tydligen varit Sigurds att-

ribut. I visboken Schr propagerar han för piprökning:

Den stoke Sigurd Sven drog fram sin sjöskumspipa

och sade sitte fan nu längre här och hpa,

Lät Käring-näsan fritt få drypa utaf snus

Det står En Hieke ann att röka sin Cardus.

Förekomsten i Schr räcker knappast för en Bellmansatt-

ribution. Anslaget är hämtat från en lång visa som börjar

"Den stålta Johan Wrang tog fram sin bränvinsflaska"

(Win 7, s. 105. V 21 al s. 46). Inte heller denna visa kan

knytas till Bellman.
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Melodin till N:o 172

Varken hss eller FH upplyser om melodin, men i SU
uppger Sondén att melodin är densamma som till "Joa-

chim uti Babylon" och strukturen visar att detta helt sä-

kert är riktigt. Noterna från Fredmans sång n:o 41 har

tryckts i musikbilagan, s. 289, tillsammans med texten

till n:ol 44, jfr melodikommentaren på s. 25^7 ovan.

Textanpassningen kräver en och annan detaljändring.

Så behöver "Sigurd" i första strofens vers 5 två jämna åt-

tondelar på b i stället för en åttondel och två sextondelar.

Om en möjlig tysk förlaga till visans melodi — se FS

1992:2, s. 304£

S. 230: N:o 173, Gevär! I Bacchi söner

Gk s. 129, egh.

Gir är en manuskriptsamling som — med undantag för

de inledande Bacchi Ordens-kapitlen— inte är kronolo-

giskt ordnad. De ingående manuskripten härstammar

som Olof Byström fastställt från Anders Lissanders hem
(StU VIII, s. 45). Visan kan inte dateras närmare än till

den period under vilken Bellmans produktion lämnat

dateringsbara bidrag till Gir, 1765— 1770.

Attributionen är i detta fall helt säker— källan är ett ar-

betskoncept utfört med Bellmans hand.

Bellmans koncept är sådant att textetableringen har

inneburit en rekonstruktion. De ingrepp jag ansett nöd-

vändiga (uteslutning och tillägg) framgår vid en jämfö-

relse med följande diplomatariska avskrift av konceptet
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(ord som Bellman skrivit med latinslc stil återges här i

kursiv):

Gewär i Baki söner

lyd commendantens ord

fram tagen Edra löner

wid mönsterherens bord.

Fälthärren Backus dansar

up bussar i wårt lag

ja! ja! si wåra lantsar

heij friska ande-drag.

Hwart glas i handen Gubbar

til wänster lätt det gå.

Hwem fins som målet rubbar

up bussar stå på tå

och öpnen alla gapen

Si Bakm ad [?]^[?]

hwaf mund
Courage denna dag

ja! ja! si wåra wapen

heij friska ande-drag.

Wår fästning heter strupa

feek blodröda bålwärk har

Stina

där wåra wapen 3tupa

inom dess dammar diupa

winatrömmaf

blott win aitt omlopp har

winatrömmar stilla neder

win forsar atilla far

oss

wt Gubbar c cij wara ingen nekar

att kämpa natt och dag

ja ja si mina lekar

N:o 173 återges med normaliserad text.
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v. ^ J> <»<«^ ^ /

"Gevär! I Bacchi söner". Bellmans koncept i hs Gir.
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Ordförklaringar:

R. 1, Gevär, (som kommando:) I gevär! — r. 4, mönster-

herren, mönsterskrivaren, mönstringsansvarigt befäl in-

om förbandet, den som förde dess rullor betalade också

ut solden. (Betr. mönstring, se komm. till n:o 6.) — r.

1 1 , som målet rubbar, oklar innebörd beroende på vilken

av homonymerna mål som avses. Närmast till hands lig-

ger tolkningen avsikt eller syfte. Uttrycket skulle då få

innebörden "som laget rubbar" eller "sviker" med syft-

ning på dryckesvisornas traditionelle antagonist, den

som inte går in för att berusa sig tillsammans med brö-

derna. — r. 18, bålverk, bastioner, skyddsvallar.

Många visor i denna volym är tvivelsutan stundens barn,

något som Bellman presterat under en våt samvaro med
sina vänner ibland därför att det förväntades av honom.

Det oavslutade konceptet (den givna, sista raden har inte

skrivits ut) vittnar om att detta är en visa som Bellman

satt ihop just för stunden och utarbetat som ett koncept

vilket sedan blivit liggande hos Lissanders. Man ser hur

de första stroferna flutit lätt ur pennan. Den första är ett

anslag som han kunnat formulera i huvudet. Den andra

består av dryckesvisans färdiglagade skåpmat. Men den

tredje strofen, där han vill exploatera militära begrepp,

närmare bestämt fortifikationsbegrepp, som originella

bacchanaliska metaforer, den har vållat honom viss mö-
da.

Frågan om det uppnådda resultatet varit värt denna

möda är knappast vetenskaplig. Till sammanhanget hör

kanske att vännen och vissamlaren Samuel Christian

Wallen — vid visans tillkomst nybliven stadsmajor i
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Stockholm och mannen bakom vissamUngen Win —
var just fortifikationsofFicer.

Melodin till N:o 173

Bellman har av naturliga skäl inte skrivit ut någon melo-

diangivelse i konceptet — han visste givetvis hur han

tänkte sjunga den nya visan och någon avskrift av den

har så vitt vi vet aldrig gjorts. Den kvadratiska formen

utesluter varje gissning på strukturella grunder och me-

lodin förblir okänd.

S. 231: N:o 174y Ynglingey krymplingey följ din natur

Lsr3, s. 61, Vhw 3, s. 11. Sdn 1, s. 62. (VU 1, s. 107.

SU 5, s. 128.)

Dat. o. attr.: Lsr.

Samtliga varianter:

Rubriken är likalydande i Lsr o Vhw, saknas i Sdn.

Melodiangivelse saknas i Vhw o. Sdn.

S. 231 r. 8, å, saknas i Vhw; Sdn: att'. — r. 10, Drick

nu^ Vhw: 'nej drik nu'.

S. 232 r. 5, hurrom, Vhw: 'hurra'. — r. 7, knalla, Vhw:

'svalla

.

Lsr och Sdn är som synes, bortsett från rubrik, melodi-

angivelse och skriftspråksanpassningen 'att' (s. 231 r. 8),

likalydande.
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Ordförklaringar:

S. 231 r. 7, bonjour Monsieur (fr.), goddag Min Herre.

— r. 8, Comment vous portez vous? (fr.), Hur står det till?

— r. 9, Charon (grek. o. rom. myt.), dödens färgkarl

som i sin båt förde de döda över Acheron, en av gräns-

floderna till dödsriket. — r. 11, Werda (ty.), Vem där.

S. 232 r. 6, karbas, rotting, ris (för aga). — r. 7, Trumf

uti bordet, se förkl. till s. 34 r. 7, "Trumfar".

Melodin till N:o 174

Lsr:s melodiangivelse visar att visan har sjungits till

"Kontradans N:o 6", eller till samma melodi som använ-

des till "Ar vår lefnad tung och svår" (se StU XIII s. 132,

noterna s. 170 efter Akn, och musikkommentaren s. 210

ff). Frågan är närmast hur den sjöngs till nämnda melo-

di; ty orden i "Ynglinge, krymplinge" fordrar en total

omgestaltning av melodin, sådan den förekommer i

Åkn. I stort sett kan vi välja mellan två tänkbara melodi-

typer: en i 6/8-takt, med jämnt flytande åttondelar och

en i en ryckig 2/4-takt. Ingenting i begreppet "kontra-

dans" ger någon anvisning om vilken lösning som är den

rätta: 2/4- och 6/8-kontradanser var lika populära på

1700-talet, och övergångar från den ena till den andra

rypen är inte okända (jfr FS n:o 11 och n:o 12). Den
ryckiga 2/4-varianten är något lättare att framställa inom

ramen för Åkn:s melodi. Den har därför tryckts i musik-

bilagan.

Att denna rytm är den rätta bekräftas av en variant i

Salomon Eklins Contradansbok, där melodin förekommer

som n:o 14: "Numro 6". Mellan Eklins och Åkn:s vari-
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anter är det rätt svårt att välja. Båda är utpräglat instru-

mentala med mycket stort omfång. Förutom en rytm

som stödjer "Ynglinge, krymplinges" text har Eklin en

slutkadens som är betydligt lättare att sjunga än den hos

Åkn.

i 1 —

I
ICZZZaEJEDE

tr tr

.^rrrr
tr tr

I

"Numro 6"
i Salomon Eklins Kontradansbok.
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S. 233: N:o i 75, Min Clotho hvälfditt hjul och hvirfla

på din— rock

Lsr3,s.l04..

Dat. o. attr.: Lsr.

Ordförklaringar:

R, 1 , Clothoy en av de tre ödesgudinnorna i grekisk my-

tologi (moirerna, i rom. myt. "parcerna"): Klotho, som

spinner livstråden, Lachesis som mäter av den och Atro-

pos som klipper av den. Bellman låter här Klotho såväl

spinna som klippa. Jfr FE n:o 82: "Clotho ren ur Sur-

touten / Afklipt en knapp vi Charons bud." — r. ?>, för-

gift, gift. — r. 6, Hin häle, den hårde, djävulen.

Detta är ingen dryckesvisa och överhuvudtaget inte nå-

gon visa utan vad Bellman åstadkom under en bout-ri-

mé-lek hemma hos Anders Lissander den 29 september

1770. Att jag tagit med den här beror på att Bellman går

in i sin roll av bacchanalisk skald när han löser sin upp-

gift. Budskapet i hans bidrag är detsamma som han låter

Fredman uttrycka i FE n:o 23: "Och i min sista stund /

Glaset för till mund", en klassisk dryckesviseklisché.

Bout-rimé-leken går till så att deltagarna får en rad

rimord, och deras uppgift är att skapa något slags sam-

band mellan dem genom att förse rimorden med versra-

der — man diktar alltså till givna rim. Anders Lissander

har i detta fall tagit två andra deltagares alster till sin vis-

samling. De skänker en viss reHef åt Bellmans prestation

som extemporerande lyriker:
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JFJ En pyramid med koppar

Hvarpå en tupp formerar

Hwari behöfves

Förr'n ljudet höres

Där vid begrafning ropas

Och till en sup ej svaras

Där tunger malm måst

Och många kärngar

JM Uppå ett kyrkotorn med svart och flottig — rock

Uppstiger Mäster Pehr, för att med andligt — lock

Få fåren att sig — smörja.

Från detta höga rum, sitt tal han såleds — börja:

—En gläder gifvare med änglar sjunger — hej;

Med djeflar tjuta skall, den städse svarar — nej.

Med hundratals bevis, så hela tornet — runka

Hans tal ledsagat blef, at fåren stå och — klunka.

Antingen ingick det i förutsättningarna att ett kyrkotorn

skulle förekomma i dikten, eller också har deltagarna

sneglat på varandras arbeten.

Olof Byström har muntligen påpekat att signaturen

JFJ skulle kunna stå för Johan Fredric Jusleen, ämbets-

man liksom Lissander och en av Bellman glada ung-

domsvänner. Det är till honom ett av den 23-årige skal-

dens två bevarade rimbrev från Visbohammar skrevs

(StU VIII, s. 24). Lissander skiljer inte mellan versala I

och J. Det är möjligt att den senare signaturen är IM
och att den står för hans dotter, Ingrid Margreta som

uppvaktades av Bellman och som i egenskap av hemmets

värdinna (Lissander var änkling) säkert i någon mån del-

tog i umgänget.

Lösningarnas metriska olikhet vittnar om att bout-rimé-

uppgiften inte varit kopplad till någon given melodi.

— rock

— lock,

— smörja

— börja;

— hej

— nej,

— runka,

— klunka.
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S. 234: N:o 776, Kom du som gråter

Lsr3, s. 105. Åkn, s. 92. Bgm, s. 182. DGr 3, s. 57. Eht,

s. 275. Sdn l,s. 29. (SU 5, s. 125.)

Dat o. attr.: Lsr.

Varianter:

S. 234 r. 5, Päj Bgm, DGr o. Eht: mot'. — r. 7, larm,

Sdn: 'barm'. — r. 8, mot Cupidos arm, Sdn: 'i Cupidos

larm'.

S. 235 r. 6, Åkn, Bgm, DGr o. Eht: 'Hur är då icke två

Gudars ljud'.

Ordförklaringar:

S. 234 r. 8, Cupidos (rom. myt.), kärleksgudens. — r. 13

Fröjas (nord. myt.), kärleksgudinnans.

S. 235 r. 2, Astrilds (nord. kvasimyt.) kärleksgudens (se

förkl. till s. 15 r. 23). — r. 5, / väda, i en svår belägen-

het, här närmast: i valet och kvalet. Jfr FE n:o 2:48, "Jag

är i våda". Också i detta fall gäller det valet mellan flick-

an och flaskan.

Melodin tillNio 176

Till denna visa förekommer det en autentisk melodi som
är bevarad i sin helhet. Den är utskriven i Åkn, över just

denna visa. Så som fallet är med flera av melodierna i

Åkn
, återspeglar notskriften snarare melodikällan till vi-

san än Bellmans eget föredragssätt. Melodiföringen är
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här instrumental och förorsakar detaljproblem i textsätt-

ningen av versrad 3. Denna har lösts på ett provisoriskt

sätt i melodibilagans variant. Själva melodin har återgi-

vits med endast en detaljändring i takt 11: handskriftens

fjärdedel på b^ med ett förslag på a^ har skrivits som två

åttondelar, a^ + b^.

Kompositören till menuetten är inte känd, men Bell-

man har inte valt en nyskriven melodi i detta fall. Den
förekommer som triodelen i en instrumental menuett i

en dansbok från 1730-talet. (Musik Museet i Stock-

holm, signum Ma 1, s. 82.)

S. 236: N:o i 77, Mellan buteljer och bålar och skålar

Lsr3, s. 108. Dagl. Allahanda 1770, n:o 241. Sdn 1, s.

65. (EUl,s. 61— efter Sdn.)

Dat o. attr.: Lsr.

Avvikelse från huvdkällan:

R. 6, Stackelbergs, Lsr: 'St.

Varianter:

Rubrik i Dagl. Allahanda: 'Kontredans skål'. (Sdn har

samma rubrik som Lsr.)

Ordförklaringar:

R. 6, Stackelbergs, se nedan. — r. 10, täljer, räknar el.

förtäljer. Uttrycket räknar och täljer kan tolkas: 'räknar

och redovisar'.
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Stackelberg kan avse Wolter Reinhold S. (1705—1801),

general och känd som gourmand med gästfri raffel. Det

kan också röra sig om fältmarskalk Berndt Otto S., en-

ligt säkerligen falska rykten den verklige författaren till

Hielpreda för Unga Fruentimmer. Det förefaller säkert att

någon av dessa en tid haft bokens författarinna, Caj sa

Warg, i sin tjänst (K.F. Werner, Samlaren 1880 och Mar-

git Palmaer, Samfundet Sanct Eriks Årsbok 1946).

Melodin tiUNro 177

Lsr:s melodiangivelse, "Cont[ra] dance" ger ingen led-

tråd, men strukturen avslöjar att skålen utan varje tvivel

sjungits till melodin av kontradansen "Qui qui", den-

samma som Bellman använt till FE n:o 4 och 8.

Kontradansen återfinns i Anckarströms dansbok (KB,

sign. La. 15, återgiven i FE 1990 del 2, s. 172). Två

identiska, tidiga uppteckningar av melodin uppträder i

KB:s epistelhandskrift Vf 38a (vid FE 4 och 8). Dessa

varianter har båda utpräglat instrumentala drag och gör

visan svårsjungen. Till melodibilagan har jag valt varian-

ten från Vf 38a, oförändrad så när som på oktaveringen

av takt 8. Anckarströms variant presenteras nedan. Båda

uppvisar växlingar mellan 2/4- och 6/8-takt, men de

återger olika uppfattningar om hur och när dessa väx-

lingar uppträder i melodin. Det är sannolikt att de in-

tressanta rytmväxlingarna har ingått i Bellmans tidiga

uppfattning av denna kontradans.
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m
Kontradansen "Qui qui" efter Anckarströms dansbok.

S. 237: N:o 178. Lät triangelen ABC

FH, s. 87. (SU 5, s. 12)

Attr.iFH.

FH-redaktionens källa är ej bekant. Eftersom texten inte

föreligger i någon av dess idag tillgängliga, redovisade

källor, ligger den tanken närmast till hands att visan har

ingått i någon av de fyra kvartvolymerna "innehållande

skaldestycken af åtskillige författare, men mest af Bell-

MAN, och de flesta ganska sorgfälligt afskrifna" som
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nämns som främsta källa i FH:s företal (FH, s. VI). Des-

sa har identifierats som Lissanders vissamling av vilken

delarna två och fyra ännu inte påträffats, och "Bacchi

Geometri" kan ha ingått i den andra delen.

Visan har ju ett påtagligt tematiskt och stilistiskt

släktskap med tre andra enstrofiga visor i denna samling,

n:o 72 (den bacchanaliska multiplikationen), n:o 99

(den bacchanaliska additionen) och n:o 164 (den bac-

chanaliska divisionen). Den första ingår i Lsr 1, den

andra i Sdn, som bygger på samma källmaterial som FH,

och den tredje i FH. Förtroendet för FH/Sdn gör att jag

vågar påstå att detta är en bagatellartad Bellmansk

dryckesvisa som sannolikt härstammar från senare hälf-

ten av 1760-talet.

Avvikelser från källan:

FH:s rubrik, 'Bacchi geometri' har utelämnats med hän-

syn till att Sondén både i FH och i SU har tagit sig frihe-

ter när det gäller att hitta på egna rubriker. Av samma
skäl har den vinjett — i form av en geometrisk figur —
som förekommer i FH och som i symmetriskt tillrätta-

lagd form återges i SU och CU uteslutits. Ingenting

hindrar att den är ett fantasifullt bidrag från redaktören.

I alla händelser har den knappast hört till sången som så-

dan om vi inte skall förutsätta att Bellman föredragit den

med hjälp av en griffeltavla.
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När Bellman vid 54 års ålder i högvaktsarresten tecknar

ner minnen ur sitt Lejiuerne, dyker bilder av barndomens

informatorer upp. Bland andra kommer han ihåg en

som slog honom på fingrarna för att han "eij wille kun-

na Euclides...". Det är en av de två erfarenheter (den

andra är den av moderns kärleksfulla tolerans) som ännu

i skrivande stund sägs påverka hans värderingar. Just des-

sa två formulerar han också i bunden form. Om sitt för-

hållande till geometrin säger han:

Hjernan ännu i mig wrides

när jag täncker på Euclides

ock på de Trianglarna

a b c— ock c, d, a—
Swetten ur min Panna gnides.

wärre än på Golgatha

I motsats till de ovannämda aritmetiska visorna är "Lät

triangeln ABC" såvitt jag kan bedöma absolut rent non-

sens. Möjligen kan den med sitt tal om kongruenta tri-

anglar och rektanglar innehålla minnesspår av Pythago-

ras sats. Bellmans aversion mot euklidisk geometri är i

sig själv en klen attributionsgrund, men att det ligger nå-

gon sanning bakom hans sena påstående om ett livslångt

främlingsskap för euklidisk geometri kan utläsas även ur

visan n:o 103 i denna samling.

Melodin till N:o 178

FH saknar melodiangivelse, och visans struktur ger ing-

en ledtråd. Melodin är okänd.
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S. 238: N:o 179y Ingen lärer nekuy at musklerna...

FH,s. 50. (SU, s. 11.)

Attr.: FH.

För textens datering och attribution gäller samma förut-

sättningar som för föregående text. Attributionen styrks i

detta fall av den originella form vi känner igen från Bell-

mans klubb-tablåer (se t. ex. FS n:o 13), från epistlar

som n:o 1 och n:o 22 och från n:o 35 ovan.

Avvikelse från källan:

FH har liksom över föregående visa en rubrik som ej

medtagits här: 'Fragment af Bacchi disputation De origi-

neJuguli eller Strupens Ursprung'.

Ordförklaringar:

R. 5 Musculi Corporis & Animi^ kroppens och själens

muskler. — r. 6 membrana (rätteligen membran^'), hin-

nor. — r. 7 Boerhaave, Hermann, 1668— 1738, hol-

ländsk professor i medicin, botanik och kemi vid univer-

sitetet i Leiden och tidens mest berömde europeiske lä-

kare. — r. 8 Buccinatores, kindmuskler. — r. 9 Majores

& MinoreSy stora och små. — r. 12 sockerbref, sannolikt

något bakverk, t. ex. en kaka som kunde doppas. — r.

18: Om strupens ursprung.

Melodin till N:o 179

FH saknar melodiangivelse. Den metriska strukturen vi-

sar att sångstrofen sannolikt har haft samma melodi som

"Ty ty vi ha en sammelplats", n:o 35 i denna volym, och

förhållandet att båda inleds med prosa förstärker denna
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sannolikhet. Andra reprisen (som i texten börjar "God
tår...") är omöjlig att skandera utan musik. Motsvarande

ställe i de båda stroferna i n:o 35 lyder:

Men Bacchus är min enda ro

Hos honom vill jag bo.

Men Bacchus är min enda frid

Dygnet om till midnatts tid

Utgår man från den avslutande av dessa metriska varian-

ter skulle sångstrofens sista repris och dess upprepnings-

tecken närmast tolkas

God tår! God tår! Nu höra vi :||:

De origine Juguli.

Ar repristecknen rätt utsatta i de båda visorna har den

senare varit en eller två takter längre än N:o 35. Denna
förlängning kan mycket väl ha bestått av en melodisk

omtagning. Hur det förhåller sig med detta är dock

omöjligt att säga eftersom meldin är okänd.
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Tillägg

I inledningen till kommentarerna har jag redogjort för

de principer jag tillämpat vid bedömningen av vilka vi-

sor och andra texter, som med tillräcklig säkerhet kan

tillskrivas Bellman för att ha en given plats i en utgåva av

hans samlade verk (s. 26jf). Säker kan man enligt min

mening bara vara om Bellmans upphovsmannaskap

styrks av ett vittne vars tillförlitlighet inte kan ifrågasät-

tas, d.v.s. av Bellman själv eller av en med Bellman sam-

tida person, vars uppgifter kommit från eller kunnat

kontrolleras av Bellman.

De kvalificerade uppgiftslämnare vi känner när det

gäller visorna från tiden fram till 1770 är få. Anders Lis-

sander, Carl Matthias Völschow och Per Adolf Sondén

har visserligen dokumenterat så många Bellmansvisor

från senare delen av 1760-talet att vi har anledning att

fråga oss hur Bellman hunnit med dem alla. Trots detta

förefaller det inte sannolikt att just dessa samlare verkli-

gen lyckats fånga upp varje enskild visa.

Hur många visor som aldrig fästs på papper och hur

många avskrifter som förstörts kommer vi aldrig att få

veta. Inte heller hur många Bellmansvisor som ännu döl-

jer sig i Samuel Christian Wallens enorma samling av

anonyma visor från denna tid och i andra författarano-
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nyma avskrifter. Därför finns det skäl att i ett tillägg till

editionen presentera även de visor som av andra, inte

fullt lika kvalificerade vittnen utpekats som Bellmansvi-

sor.
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N:o 180

Melodi: Bussar lät oss surra

Sist jag lustigt surra,

Dundra söp och hurra

— Det var bra!

Ibland vänner flera,

Som mig friskt traktera.

— Det var bra!

Där dracks sköna skålar

Utur stora bålar.

— Det var bra!

Täcka flickor kära,

Fosterlandets ära.

— Det var bra!

Vi med glasen luta,

Lärde oss at skjuta.

— Det var bra!

Chefen commendera

Gifv^a salfvor flera.

— Det var bra!

Vi med glasen klinga,

De i stycken springa.

— Det var bra!

Värden börja murra

Men vi ropte Hurra!

— Det var bra!
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Alt till lagets heder

Vändes upp och neder.

— Det var bra!

Ingen fick här svika,

Alla skulle skrika.

— Det var bra!

Ibland såta vänner

Intet krus man känner.

— Det var bra!

Alla ha ett hjerta,

Dela lust och smärta.

— Det var bra!

Hej kamrater Hurra!

Kom och lät oss surra!

— Det var bra!

Glaset tag i händer,

Sätt det mellan tänder!

— Det var bra!

Slå i vin som fräser -

Och i glasen jäser!

—Det var bra!

Häll det uti kroppen

In till sista droppen!

— Det var bra!

Värden suckar, quider.

Sina händer vrider.

— Det var bra!

Vi nu laget bryter.

Vin i huset tryter.

— Intet bra!
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Jag mig hemåt gifVer,

Högt med benen klifver.

— Det var bra!

Bäst jag går och trallar

I en puss jag faller!

— Där låg jag!

Där låg jag och plaska

Och i lorten slaska.

— Intet bra!

Då jag matt och trötter

Kröp på fyra fötter

— Intet bra!

Utur denna pussen,

Var båd' våt och frussen.

— Intet bra!

Antlig jag hemkräkte,

Mig i sängen vräkte.

— Där låg jag.

[Avskr. tidigt 1764]

Hjm 1, s. 10. DIG 1:3, nr 150 str. 1, 2 (defekt), 3 o. 5

plus tillägg, se nedan. Win 1, s. 147 o. 6 s. 252. CBB:1,

s. 24. V21 an, f 92 r. AC, s. 285. Åkn, s. l4l. DIG 1:8,

nr 180, som DIG 1:3 men med fuUst. str 2 och annat

tillägg, se nedan. Vs 86:1, s. 15. Sdn 3, s. 116 — fragm.

(SU 5, s. 80.)

Dat.: Hjm, DIG 1:3.

Avskrifterna i Hjm o. DIG 1:3 är båda från början av år

1764. Wlns första avskrift är ett år yngre och hans kom-

pletteringar är utförda 1766.
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Bellmansattributionen går tillbaka på Sondén. I hans

hs, Sdn, uppträder den i den tredje delen, som i motsats

till Sdn 1 o. 2 inte bygger på Lsr-material och som inne-

håller påfallande, av Olof Byström påpekade attribu-

tionsfel. Sdn 3 är en spillra, och av denna visa fmns en-

dast ett treradigt fragment i behåll. Versionen i SU 5

vittnar om att den källa Sdn använt i detta fall varit syn-

nerligen otillförlitlig. Förekomsten i Åkn är inte i sig nog

för en säker attribution. Hs innehåller åtskilligt som inte

är av Bellman. Visans förekomst i Bellmanskännaren

Völschows samling "Sup Visor af okiände Auctorer" ta-

lar mot Bellmans författarskap. Völschow var mycket

välunderrättad, men just hans negativa attributioner in-

nehåller en del fel: av samlingens 350 visor är inte min-

dre än 20 säkra Bellmansvisor, av Völschow rubricerade

som visor av okända.

Det ungefärligen samtidiga uppträdandet i hss som
Hjm, DIG o. Win — såvitt man kan se av varandra helt

oberoende hss — vittnar om att visan inte var alldeles

nyskriven vid början av 1764. Deniir uppbyggd av den

traditionella dryckesvisans mest stereotypa element och

den är (eller efterbildar) en utpräglad officersvisa (vad vi

skulle kalla en mässvisa) genom tilldiktning anpassad till

mera generella sällskapssituationer.

Avvikelser från huvudkällan:

S. 357 r. 4, 7, 10 o. 13, bra, Win (o. Hjm): 'braP

(emend. efter övr. källor o. Wln:s övr. strofer). :— r. 18,

Gifua salfuor, Win: 'lära salwor (emend. enl. flertalet

hss).

S. 359 r. 14, Var, Win: 'hwar'.
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Varianter (endast strukturella):

Wln:s fjärde strof (infogad i efterhand genom hänvis-

ning) saknas i övr. hss utom AC. Wln:s 6:e strof saknas i

alla övr. hss.

Hjm har en femte strof som saknas i övr. hss:

Andtlig matt och trötter, uppå fyra fötter, det war braf

Jag på gatan skrider, till Qwarteret lider, det war braf

Jag i cammarn klifwer, Mig tillsängs begifwer. det war braf

Der jag låg och lydde och på slutet spydde, det war braf

Hjm har efter hänvisning dessutom en sjätte strof som

bland hss f.ö. endast uppträder, svårt korrupt, i DIG 1:8:

drängen, som mig fölgde, sig för skratt förhölgde det war braf.

Jag blef ond och flater, Ropte Schobrabater, det war braf

Han då ej fick swinka, Men wi hemåt linka det war braf,

Hwad jag fick för näsa. När Mor börjad' läsa det wet jag.

DIG 1:3, möjligen den äldsta avskriften, har en senare

tillagd, unik slutstrof:

Ett allarm upwäcktes

Hwar och en förskräcktes,

det war bra

wärden på sin anna

dundra, swor och banna

det war bra

Och ibland de sköna

Fick man af dem röna

det war bra

Sköna blickar deltes

blott tillfälle feltes

det war bra.
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Versionen i SU 5 (övertagen av Carlén i CU 3) är svårt

korrupt och obekant från kända källor. Strofen är halve-

rad och episoderna kontaminerade. Sista strofen bygger

exempelvis på de avslutande halvperioderna i Hjm:s strof

6 resp. 5.

Melodin till N:o 180

Trots att denna tidiga visa förekommer i ett flertal hss,

har man inte funnit någon hänvisning som kan upplysa

om melodins proveniens: Wln:s "Bussar lät oss surra" le-

der endast i en korshänvisning tillbaka till "Sidst jag lus-

tigt surra". Melodin i dess helhet är emellertid noterad i

Åkn (s. 1 4 1 ) . Det visar sig vara en enkel och glad polska

i moll, och beteckningen "Gaijement" — muntert —
står över notbilden i hs. I båda repriserna har kadenserna

skrivits utan återställningstecknen vid näst sista tonen,

förmodligen av förbiseende, och i musikbilagan har de

rättats från 6?—b^— till d^—h^

—

c^. I rytmiskt avse-

ende vållar anpassningen av texten till melodin inga pro-

blem.

En helt annan melodi till "Sidst jag lustigt surra" upp-

träder i Drakes Musik till Bellmans Valda Skrifter^ d.v.s.

till SU, hft III, s. 54. Den är anpassad till Sondéns kor-

rupta, 8-taktiga variant. Inte heller den har någon känd

proveniens, och den bör nog anses vara lika korrupt som
sin litterära förlaga.
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N:o 181

363

Hå hå, nå nå!

Skall glasen hos oss fåfängt stå

Och kraften utaf vinet gå,

Säj granne säj?

Ack nej, ack nej!

Jag dricka vill af hjertans grund

Se'n jag fått hvila mig en stund.

Gutår hej hej!

Ha ha, bra bra.

Tack kära granne ska du ha!

Lät skålen gå i ra runda

I ra runda.

[Avskr. 1764]

DIG 1:3, nr 126. Win 1, s. 91. CBB 1, s. 19. Bgm, s.

157. Eht, s. 235. DGr 3, s. 32. Vs 86:1, s. 7. Schr (EU

1, s. 31 efter Eht.)

Dat.: DIG 1:3— 31/1764.

Varianter:

R. 1, CBB: 'Hå hå hå'. — r. 2, glasen hos osSy DIG: 'glaset

hos Er'. — r. 3, vinet, DIG: 'Drycken'. — r. 5, DIG o.

CBB: 'ack Neij neij neij'. — r. 9, CBB: 'Ha bra bra bra

,

Eht Bgm DGr: 'ha ha ha bra bra'. — r. 10, du, DIG:
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'Ni'. — r. 11 / ra runda, CBB: 'i ra i ra'. — r. 12, DIG:

'runda runda , CBB: 'Hurra Hurra

.

Ordförklaring:

R. 11, / ra runda, i rad runtom. Se förkl. till s. 10, r. 11

på s. 45 ovan.

Om detta är en visa av B. hör den liksom föregående

till hans tidigaste dryckesvisor. Attributionen hänger här

på hss Eht, Bgm och DGr i vilka visan är sent inskriven

(1780-tal). De är upplagda som renodlade Bellmanssam-

lingar, men de är inte felfria— visor som inte är B:s fö-

rekommer i dem alla. Dessutom är de till stora delar be-

släktade, och att det gäller avskriften av denna visa fram-

går av den metriskt korrupta varianten på rad 9. Liksom

detta fel har attributionen — riktig eller felaktig —
överförts exempelvis från Eht till de båda andra. Mot B:s

författarskap tala visans förekomst j Vs 86 — jfr kom-

mentaren till föregående visa. Det handlar som synes om
en mycket enkel skålvisa som stilistiskt inte skiljer sig

från den ananyma massan av liknande visor i tidens vis-

böcker.

Melodin til N:o 181

Någon melodiangivelse har inte påträffats vid denna visa

och melodin är okänd. Strukturellt ligger visan nära "En

sak så klar" (StU VIII, s. 90), en ungefär samtida tillfäl-

lesdikt till familjen Lissander (se O. Byström, kommen-
taren til StU VIII, s. 95f) men inte heller denna dikt är
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knuten till någon känd melodi (se musikkomm., ibid., s.

223).

I DIG är "Hå hå nå nå" inskriven omedelbart efter en

avskrift av "Aldrig ett ord" (Fr. sång N:o 62). Trots ytliga

strukturella likheter förefaller det tveksamt om de båda

visorna kan ha haft samma melodi.
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N:o 182

Kom, drickom bra,

Oss Bacchus vill belöna.

Ej Venus ska

Oss mer vid näsan dra.

Ett ömsint bröst

Får många plågor röna,

Men sällan tröst.

En rusig man
Ar dristig med den sköna.

Och det går an.

Om ej vårt kön

Sig låter väl regera.

Om ej vårt kön

Ger nya trohetsrön,

Man grunden ser:

Ni flickor älska flera;

Vi likna er.

Jag är ett fån,

Men du min gumma mera

Ar lätt på trån.
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Här ser jag vin och flickor där,

Säg hvem mig mest behagar?

Här ser jag vin och flickor där,

Säg hvem jag lydnad svär?

Det Ijufva vin

Sig lustigt låter ta och tar oss in

Med flin och grin.

I flickors skrå

Man tas.

Och dras.

Får ofta tomhänt stå.

Det kostar på.

[Avskr. 1765]

Win I s. 84. Lsr 1, s. 1 1 1. CBB:2, s. 25. Fxl, s. 146 (str.

3) o. s. 165 (str 1 o. 2). Bgm, s. 153. DGr 3, s. 28. Eht,

s. 229. Vs 86:1, s. 7 (str. 1). Sdn 1, s. 1 18. (EU 1, s. 33
— efter Eht. Fxl:s version återges bland "Tillägg och rät-

telser", s. 434.)

Dat.: Win.

Lissander har inte utmärkt visan som en Bellmanstext

och inte räknat med den vid sin summering av Bell-

mansbidrag i Lsr 1. Detta jämte visans förekomst i Völ-

schows samling av Supvisor af okiände Auctorer gör en

Bellmansattribution ytterst tveksam. Sondén har inte

hämtat texten från Lsr, hans version ligger närmast den

vi möter i gruppen Bgm, DGr o. Eht, de inbördes bero-

ende hss som står för den ganska sena men dock samtida

Bellmansattributionen. (Namnet 'Bellman' efter texten i

Fxl är troligen antecknat av Eichhorn.)
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Strukturella varianter:

Lsr har stroferna i omvänd ordning 3— 2— 1 enligt

Wallens strofföljd. I Fxl uppträder först strof 3. Längre

fram i visboken står resten av visan med en efterställd

hänvisning till "Si vinet här och flickan där". Stroford-

ningen är alltså Wln:s, men mellan dess två första strofer

förekommer i Fxl en från andra källor okänd strof:

En het försagd

kan ingen kärlek sköta

är han belagd

med Astrilds hårda band

lit Bacchos till

Drick friskt utaf hans blöta

gör hvad du vill

var häftigt kär

och klappa så den söta

Båd' här och där.

Visan har hanterats rätt personligt av olika avskrivare

och attityden mot flickorna är mer och mindre hövisk. I

små tillägg har tradörer bidragit med sina erfarenheter.

Lsr: 'En rusig man / Ar dristig med den sköna / Och det

går an. / — Ibland.' Fxl (Matthias Fryxell som student):

'Men flickor små, man tas, man dras, man kan ej vara

fra / det kostar på. /— Ja gör det så'.

Melodin till N:o 182

Ingen musikhänvisning förekommer i hss. Dikten är

mycket problematisk som metrisk form betraktad. De
första stroferna ger ett fast mönster som den tredje svår-

ligen låter sig anpassas till. Möjligen har visan innehållit
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två var för sig avrundade melodier (första strofen uppträ-

der ju som självständig visa i Vs 86) varav den första

sjungits två gånger. Någon melodi som passar eller som
kan ha anknytning till denna visa har inte påträffats.
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N:o 183

Melodi: Så länge som bäckarna rinna

Tänk huru Bacchus han skrattar,

När han får flaskorna si,

När pigorna skramlar med trattar

Och korkarna öppnade bli.

Han lossar nöjder sin svicka;

Af vällust Gubben är stinn.

Men huru gör väl min flicka?

Hon skrufvar sjelf korkarna in.

[Avskr. 1765]

Win 2 ,s. 122. Win 5, s. 25. W, s. 89. Vs 86:1, s. 39.

Dat.: Win.

Visan tillskrivs Bellman av Bo Nordstrand 1970, efter

anvisning av Nils Afzelius. För Bellmans författarskap ta-

lar endast förekomsten i hs W, där visan skrivits in under

senare hälften av 1770-talet. W är dock inte en renodlad

Bellmanssamling, troligen inte ens intentionellt, även

om Bellmanstexter starkt dominerar. I hs har texten

markerats med en bock och med anteckningen "Fr. T."

Förkortningen betyder antagligen "Fredmans testamen-

te", Sondéns titel över B:s tidigare opublicerade visor av

blandat, huvudsakligen bacchanaliskt innehåll. Titeln

övertogs av Carlén, och eftersom denne (ej Sondén) an-

vände hs W som underlag för sin edition (CU) är an-

teckningen troligen hans. "Tänk huru Bacchus han

skrattar" togs dock aldrig upp i "Fredmans testamente".
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Mot en Bellmansattribution talar visans förekomst i

Völschows Sup Visor afokiände Auctorer. Även om Völ-

schow inte var felfri i sin bestämning av vad som inte är

av B. var han en långt sakkunnigare bedömare än Weste.

Varianter:

Rubrik i W: 'Impromtu.

R. 2, Win 5: 'Ack tänck huru...'. — r. 5, öppnade, Win
5: 'utdragne'. — r. 4, När, W: 'Och' — r. 6, nöjder,

Win 5: 'då hurtigt', W: 'så nöjd på'. — r. 8, väl, Win 5:
< J o >

da .

Ordförklaring:

R. 6, svicka, se s. 328.

Melodin till N:o 183

Här, liksom i så många andra visor från tiden, har vi

med en enkel och symmetrisk form att göra, en form

som lika väl kunde ha varit litterär som musikalisk om
inte melodiangivelsen presenterat den som sångtext.

Wln:s hänvisning till "Så länge som bäckarna rinna" de-

lar visan med flera andra, men det är en korshänvisning

som från "Så länge som bäckarna..." leder tillbaka till vår

utgångspunkt. Den symmetriska strukturen återkommer

i andra parodifamiljer, bl. a. i en av Wln:s större, den vars

normala melodihänvisning leder till "Lät fritt en panicus

terror", tredje strofen av Joh. Elers' visa "Lät verlden i yr-

sel få rasa" (likaledes utan känd melodi).

Strukturellt överensstämmer visan vidare med Hcra
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som publicerats i tidigare delar av StU: "November den

femtonde dagen", FS n:o 48 (StU II, s. 116 o. 189).

"Kom hundra tusend Riksdaler" (StU III, s. 22 o. 40)^

"Bed Bacchus framvältra sin tunna" (StU VII, s. 181,

179 o. 208), "Hur ljufligt vid vinet kamrater" (StU IX,

s. 113, 152 o. 233) och "Pifif paff puff med Bomber, Ca-

noner" (StU XIII s. 72 o. 132). Den sistnämnda har

dock ursprungligen haft en avvikande, nioradig form,

"en musikaliskt avvikande, möjligen äkta och ursprung-

lig gestaltning" enligt Hillboms kommentar i StU (Jfr

kommentaren till N:o 13 ovan). Av dessa är det endast

Fredmans sång N:o 48 som har känd melodi.

"Tänk huru Bacchus han skrattar" sammanfaller

strukturellt även med "Mitt sinne friskt upp uppå kro-

gen" och "Om du är mager och bleker", s. 71 resp. 396 \

denna samling. Att visan lätt kan anpassas till melodin

hos den förstnämnda (se ovan, s. 271) kan mycket väl

vara en ren tillfällighet. Melodin till Fredmans sång N:o

48 tycks först under början av 1780-talet ha aktualiserats

för Bellman. (Se FS 1992:2, s. 328). .
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N:o 184

373

Kom, Drickom om i ro och fred!

Hvad angår oss om folket grälar?

Mitt glas i näfv^en, min hatt på sned,

Min buk och strupa ä' inga trälar.

Blott mitt bekymmer

Till fanders rymmer,

När ovisst öde för framtid skymmer,

Då mår jag väl.

Om Sprätthök lefv^er af vingleri

Och aktar cursen ej mer än sladder

Gör björnar barnsöl i Slotts Cancellie

Och bjuder Bergen och Ström till fadder.

Skuir jag eir andra

Den vägen vandra.

Det kommer ingen vid at klandra.

Jag står mitt kast.

Allons, min granne, grip an ditt glas,

Som dagen kommer så bör hon tagas;

Och ska vi minnas vårt sup-kalas,

Så skils vi intet förr än det dagas.

De bästa måtten

Ar Töm i botten;

En gammal knekt är ej rädd för skotten.

Han vet gå på.

[Avskr. 1766j
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Win 4, s. 3. DIG 1:4, nr 86. Åkn, s. 198. Vs 175, s. 275.

Hjm 3, s. 227. Vs 86:1, s. 57. (EU 1, s. 44 — efter

Klemming [Åkn].)

Dat.:Wln (DIG: '27/1766').

Visans förekomst i Åkn räcker inte som säker grund för

att tillskriva Bellman skaldeskapet. Åkn innehåller flera

visor och dikter av andra än Bellman, om också inte in-

om detta centrala avsnitt.

Awikelser från hu\aidkällan:

R. 7, skymmer (så övr. hss), Win: 'skrymmer'. — r. 12,

Bergen och Ström (så DIG): Win: 'Berg & Ström'.

Varianter:

Åkn o. Hjm har en fyrstrofig visa (se nedan) med stro-

ferna 2 o, 3 i omvänd ordning.

Rubrik endast i Vs 175: 'Ohlwisa

.

R. 2, angår oss, Åkn (Hjm): ' bryr jag (det) mig ; Vs 175:

'angår mig'. — r. 9, Om, Åkn o. Hjm: 'Lät'; Vs 175:

'Herr [S. leR^r af]'. — r. 11, björnar barnsöl, DIG, Vs

175 o. Vs 86:1: 'Biörna barnsöhl'; Hjm: 'Björnen barns-

öhl' (se nedan). — r. 12, bjuder, Vs 175 o. Hjm: 'biu-

den'. — r. 17, grip an, DIG (Åkn o. Hjm): 'töm ur (ut);

Vs 175: 'fatt i'. — r. 20, Så skils vi intet, DIG: 'så sluta

Vi ej'; Åkn o. Hjm: 'Så skills vi intet'; Vs 175: 'får ingen

skiljas'.

Fjärde strofen enligt Åkn och Hjm:

Lät glaset än gå laget kring

Hvad girigbuken och afund skäller

Det bör ju aktas för ingen ting

mitt mod jag derför icke fäller

Vårt rus med ära



Tillägg 375

Vi skola bära

Att afund sjelfver en gång må lära

att veta hut.

Ordförklaringar:

R. 9, Sprätthök, typnamn lanserat av Gyllenborg i hans

samtidssatiriska komedi Swenska Sprätthöken {\7?)7).

Sprätthök representerar den nya tidens valpar, Thomme
ä la mode, som utan förankring i äldre generationers

dygdeuppfattning lever sitt liv utan ansvar för morgon-

dagen. — vingleri, låneafPärer. — r. 10, cursen, växelkur-

sen. — r. 11, björnary fordringsägare el. indrivare. —
barnsöly se förkl. till s. 225 r. 8. — Slotts Cancellie, se

förkl. till s. 144 r. 4. — r. 12, Bergen och Ström.. Nam-
nen är ju mycket vanliga, men troligen syftas på slotts-

kanslivaktmästare Magnus Berg, som enligt 1765 års

taxeringslängd hade slottskanslibetjänten Jonas Ström

som hyresgäst i sin fastighet Jakobsbergsgatan 16. — r.

17, Allons (fr.), (låt oss gå) nåväl.

I den andra strofen ställer björnarna (på det villkor som

formuleras i strofens början) till med barnsöl för att fira

tillblivelsen av en ny gäldenär, Sprätthök. Som framgår

av varianterna till r. 9, 1 1 o. 12 har flertalet hss missupp-

fattat detta: Det man firar med ett 'Björna barnsöhl' är

rimligtvis en ny liten björns, en fordringsägares födelse.

Också Åkn, som i r. 1 1 o. 12 överensstämmer med Win,

tycks dela denna tolkning att döma av den vinjett som

fogats till avskriften:
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Åkn har utom melodiutskrifter ofta små vinjettartade il-

lustrationer till sina avskrifter.

Melodin till N:o 184

Ingen melodiangivelse förekommer i hss, men Åkn har

på s. 198 en avskrift av hela melodin, som är en kontra-

dans vars namn inte har påträffats. Visans vacklande me-

ter gör det inte helt lätt att anpassa melodin till de olika

stroferna på ett sätt som man kan vara säker på var Bell-

mans. Men ett försök att rekonstruera den efter ett kon-

sekvent melodiskt mönster har gjorts för musikbilagan,

där melodin har tryckts på s. 302. En övre och en nedre

melodilinje får där representera metriska växlingar stro-

ferna emellan. Den oretuscherade melodin har följande

utseende:
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N:o 185

Melodi: Aldrig ett

Fan och hans Mor
Ha sluppit lösa på jorden jag tror,

Ty yra och rasa gör menskjan nu stor;

Och fastän tolf styfver i pungen ej mera nu bor

Gör man dock buller,

Stuller

Duller

Fuller,

Af intet gör farligt kalas.

Men af öl :||:

Kan man ej köpa ett glas.

Säg om då är

För sådan oro och magert besvär

Väl mödan värdt lefva i torkan här?

Bör man då ej längta den genaste vägen som bär

Dit där den förste

Störste

Furste

Törste

Ej mer än den minsta person?

Krogstuga, :||:

Du mig kan styrka i tron.

[Avskr. 1766]
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Win 5, s. 368. V 21 al, s. 9. Bgm, s. 194. DGr, s. 70.

Eht, s. 304. Vs 86: 1 , s. 1 1 1 . (EU 1 , s. 32— efter Eht.)

Dat.: Win.

Visans förekomst i trion Bgm, DGr o. Eht är inte till-

räckligt för att säkert utpeka Bellman som upphovsman,

i synnerhet inte som Völschow upptagit visan som ano-

nym.

Avvikelse från huvudkällan:

Versdelningen har gjorts konsekvent med utgångspunkt

i Wln:s strof 1. Se StU XIII, s. 79, där uppfattningen av

strofformen diskuteras i samband med visan "Täckaste

kropp". Sedan Wallen skrev av denna i Win 1 tycks han

ha blivit mer förtrogen med det melodiska vismönstret.

Varianter:

R. 4, rasa Eht: 'fasa .
— r. 5, nu, V21 al: qvar'. — r. 11,

Vs 86:1: men Vinet :||:'. — r. 15, torkan här, V21 al:

'tårckone här'; Vs 86:1: 'torkan så här'. — r. 19, Eht:

'Första. (Eht har genomgående rimmande a-former i r.

17—20.) — r. 22, Vs 86:1: 'Castenhof :||:'.

Ordförklaringar:

R. 5, styfuer, 1 öre s:mt. — r. 7, Stuller, oväsen. — r. 8,

Duller, galen

Melodin till N:o 185

Liksom "Täckaste kropp" (StU XIII) har "Fan och hans

mor" melodiangivelsen "Aldrig ett ord", den bacchana-

liska visa som sedan blev FS n:o 62. Dessa tre visor mås-
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te ha skrivits omkring 1765-66. Över avskriften av "Ald-

rig ett ord" i Lsr 1 (s. 13) står "Bouteille par force", men
detta är sannolikt en tidig rubrik över visan, inte en me-

lodiangivelse. I musikkommentaren till StU II, s. 221,

lämnas uppgiften att Bagge skall ha funnit en musikalisk

källa till denna sång "i ett 'Mscr. 1785" på MAB. Detta

kan jag inte bekräfta. Däremot har jag funnit tidiga av-

skrifter av melodin på flera ställen. I Ramelius Polonesse-

bok från 1 774 (MAB) uppträder den som en icke specifi-

cerad "Contradantz", n:o 24 i handskriften. I Salomon

Eklins Contradansbok finner man den som n:o 51, "Me
TAmour" (se FS 1992:2, s. 363f, där melodin är tryckt).

Dessa två violinmelodier är ganska lika, och innehåller

stora språng som gör dem svårsjungna. Annat jämförel-

sematerial förekommer i partituret till Hallmans Tillfälle

gjör tjufuen (1783), där "Aldrig et ord! för ta mig tusen"

står som timbre för arietten "Flicka håll mun! är du ej

vaken" i första scenen. Till melodibilagan har jag valt

Ramelius' melodi, men några toner har oktaverats och

rytmen har justerats med en sidoblick åt Åhlströms ar-

rangemang av FS n:o 62 och melodin i partituret till

Tillfälle gjör tjufuen, som har samma utformning. Kont-

radansmelodin i originalutformning efter Ramelius Polo-

nessebok står som notexempel nedan (tonarten är rättad

från ess-dur till b-dur, och sluttonerna i båda repriserna

har rättats till punkterade fjärdedelar). Den rekonstrue-

rade varianten i melodibilagan är fortfarande svårsjungen

— men detta gäller i lika hög grad den tryckta versionen

från 1791. Märk att strofens näst sista versrad ("Men af

Öl") måste sjungas fyra gånger (takt 13-14) för att tex-

ten skall kunna passa; men även detta har sin motsvarig-

het i FS n:o 62.
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N:o 186

Melodi: Contr: dans Baron Carl

Upp kära vänner, visom vårt mod;

Bacchus han vill oss krig förklara.

Upp kära vänner, visom vårt mod,

Visom de gamla Göters blod. Fine

Bacchus har svurit at ingen kan

Dricka i botten mer än han.

Honom till tross

Låtom nu oss

Bruka de vapen oss kan försvara. Da Capo

Granne, tag glaset i din hand.

Svär at du aldrig oss skall svika.

Granne tag glaset i din hand.

Svär at ej bryta vänskaps band. Fine

Och som du fanan svurit har,

Så skall du altid ock stå karl

Uti kalas,

Tömma ditt glas.

Och när du druckit skall du skrika: Da Capo

Hör Fader Bacchus, säg om du har

Lust at med oss spänna bälte?

Hör Fader Bacchus, säg om du har

Lust at se om du är karl? Fine

Så se först på detta vin.

Se sedan på vår tappra min!

Är någon här

Som sitt gevär

Vet ej sköta som tappraste hjelte? Da Capo
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Akta nu syna, det smäller minsann!

Himmel och jorden redan runka.

Akta nu syna, det smäller minsann!

Gifver nu akt ty det brassar nu an! Fine

Bacchus han börjar re'n blifVa pultron,

När han betraktar vår bataljon.

Himmel och jord,

Stolar och bord

Kunna förgås i idelig klunka. Da Capo

Men Bacchus lägger re'n vapnena ned;

Han fruktar at det lif^et tör gälla.

Men Bacchus lägger re'n vapnena ned,

Bjuder oss vänskap ro och fred. Fine

Nå lät så vara, må göra då.

Fred bör ju altid en Fiende få.

Kulorna ut!

Bara löst krut

Skall nu till fröjdebetygelse smälla. Da Capo

Men lät det vara med det som är sagt,

At vi sku altid eniga vara.

Ja, lät det vara med det som är sagt.

Tack kära bussar för denna god vakt! Fine

Farväl båd' harnesk och pantsar och stål.

Iris till ära, jag dricker Din skål.

Ja mitt blod

Och mitt mod
Löper därvid ej den ringaste fara. Da Capo

Chorus: Tack!

[Avskr. 1767J
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Win % s. 236. Vs 175, s. 334. NhrB, s. 110, Vs 86:1, s.

163. (Maurits Cramaer: Bellmansbladet, Sthlm 1847, foi

2— efter okänd källa. EU 1, s. 5 — efter NhrB.)

Dat.: Win.

Att visan ingår i hs NhrB, Bellmans Wisor, Fredmans

epistlar, skriven av okänd hand under okänd tid under

1770- eller 1780-talen garanterar inte att Bellman är

dess upphovsman. Mot detta talar förekomsten i Völ-

schows Vs 86:1, som en visa av för honom okänd auk-

tor.

Avvikelse från huvudkällan:

Win avslutar varje strof med en upprepning av dess två

första verser. Med ledning av vad som i melodikommen-

taren sägs om visans sannolika struktur tolkar jag detta

som Wallens sätt att antyda ett Da Capo. Wln:s slutver-

ser har ersatts med Da Capo- och Fine-markeringar i en-

lighet med NhrB. Vs 86:1 använder en markerad för-

kortning i st. f. Da Capo (efter r. 10: 'Up kära vänner

etc.') men dess skrivare, Völschow, har uppfattat Win
(den omedelbara förlagan) som fullständig och satt ut ett

Tm' redan efter andra versen i varje strof utom den sista.

I denna har han skrivit ut det fyrradiga Da Capot ftiU-

ständigt.

Varianter:

Win är ensam om melodiangivelen.

Vs 86:1 har ett par varianter av formell natur. Nhr B och

Vs 175 har en mängd avvikande sångarter som vittnar

om att deras traditionsavstånd från den version Win re-

presenterar är stort. NhrB:s varianter framgår av EUl.
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Ordförklaringar:

S. 382 r. 5, Göters, nordbors. Namnet används om nor-

dens urbefolkning i den sagoliknande, chauvinistiska

historieskrivning som kulminerat med Olof Rudbecks

dirh&it Atland eller Manhem. — r. 8, tross, trots. — r. 16,

stå karl, vara ståndaktig, "stå pall". — r. 21, spänna bälte,

kämpa (eg. i envig).

S. 385 r. 24, Iris, se komm. till n:o 16, s. 74f.

Melodin till N:o 186

Kontradansmelodier till "Prins Carl", "Hertig Carl",

"Carl", O.S.V., förekommer i dansböckerna, men däremot

inte föremålet för Wln:s hänvisning: "Baron Carl".

Så som visan är utskriven i Win — och så som Völ-

schow i Vs 86:1 tolkat Wln:s utskrift — skulle strofen

avslutas på en svag kadens. Det är inte omöjligt, men det

är i det närmaste enastående i denna vislitteratur. Ett

normalt slutfall får visan emellertid i den sista strofen i

Vs 86 och i NhrB:s version, och det fmns anledning att

utgå från att den struktur vi fmner här är visans egen.

Med utgångspunkt i denna struktur är det mycket

frestande att knyta an texten till kontradansmelodin "Al-

lons danser sous les ormeaux", som är melodikällan till

no. 33 i denna volym. Om strofen skulle anpassas till

denna, som också har givit melodi åt Epistel 6 och "Sete

Mamselle, schenste Ma Soeur" (StU IV, s. 216), så krävs

en upprepning av kortraderna 7 och 8 ("Honom till

tross / Lätom nu oss"); se melodin till no. 33 i musikbi-

lagan och musikkommentaren härovan s. 108 jf. Efter-

som ingen av hss hänvisar till "Kom låt oss supa" (Wln:s

hänvisning till "Baron Carl" kan åberopas som ett nega-
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tivt inlägg), eller antyder en repris av kortraderna, tving-

as man avvakta upptäckten av en kontradans "Baron

Carl" i musikkällorna, innan man kan säga hur denna

visa har sjungits.
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N:o 187

387

Melodi: Så länge som bäckarna

Skål hjeltar, tag glasen i handen,

Skål Badin, Bacchus och Du!

Vi fästa de kärliga banden.

Vårt Broderskap varar ännu.

Skål Perser, Araber och Turkar

Och Tartarpack, Hin och hans Mor!

Skål flaskor och halfstop och burkar,

Och skål nu hvarenda vår bror!

[Avskr. 1767]

Win 10, s. 99. V 21 al, s. 63. Vs 86:1, s. 166.

Dat.: Win.

V 21 al har namnet 'Bellman' utsatt efter texten, det är

trohgen skrivet med avskrivarens hand, men vid ett sena-

re tillfälle. V 21 al är en avskrift av en äldre Bacchalisk

vissamling som tillkommit i samma miljö som Win och

Lsr, men vi vet ännu för lite om dess tillkomst för att

helt våga lita på dess Bellmansattributioner, i synnerhet

när de som här står i konflikt med Völschows negativa

attribution (Vs 86:1).

Samtliga varianter:

Melodiangivelse i V 21 al: 'Om Bacchus i fäldt skulle

stup[a]'.

R. 7, Tartarpack, V 21 al: Tartar-Chan'.
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Ordförklaring:

R. 3, Badin, Adolf Ludvig Gustaf Albrekt Badin, född

på ön S:t Croix i Danska Västindien och förlänad som
gåva till Lovisa Ulrika ("Morianen" i Crusenstolpes ro-

man med samma namn). Badin utvecklades till en hän-

given ordensvurm, och möjligen är det i egenskapen av

sällskapsbroder han här uppträder i den första skålen till-

sammans med Bacchus och "Du". Bellman och Badin

kom att samarbeta kring hovunderhållningen på Drott-

ningholm, dock först c:a tio år efter denna visas till-

komst. — r. 7, Tartarpack (med tonvikt på första stavel-

sen), se förkl till s. 193 r. 11.

Melodin till N:o 187

Hss lämnar olika besked om melodin till denna visa:

Win sätter in den i den stora gruppen visor med "Så

länge som bäckarna rinna" och "Se [Tänk] huru Bacchus

han skrattar" i centrum. V 21 al hänvisar till "Om Bac-

chus i fäldt skulle stupa". Det kan ha rört sig om samma
melodi. Den enkla metern skulle tillåta anslutning till en

ännu bredare grupp, till exempel till "Ack hade jag tu-

sende daler" och "Mitt sinne friskt upp uppå krogen",

n:o 1 3 respektive 44 i denna volym. Jfr. musikkommen-

taren till dessa visor på s. 65/och 130ffs2imz till "Tänk

huru Bacchus han skrattar" på s. 371 f. "Skål hjeltar tag

glasen i handen" går att sjunga till samma melodi som

"Mitt sinne friskt upp uppå krogen' (musikbilagan, s.

271), men ett svagt negativt indicium för en sådan musi-

kalsk koppling är att både Vhw och Win håller den lilla

gruppen med "Mitt sinne...", "Bland karlar man Carol

får prisa" och "Man önskar i verlden" åtskild från tim-

bregruppen omkring "Tänk huru Bacchus han skrattar".
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N:o 188

389

Gud nåde den en gammal mö
Har i sin ägta säng,

Som träter tills hon måste dö

Och rustar uti fläng.

En sådan man man ynka bör

Och flaskan ämna åt;

Han vare kung ell' hårfrisör,

Han dricke för sin plåt.

[Avskr. 1767]

Win 10, s. 99. V 21 al, s. 89. Vs 86:1, s. 167.

Dat Win.

'Bellman' skrivet under V 21 al:s avskrift är en inte fullt

betryggande attribution — jfr kommentaren till föregå-

ende visa.

Samtliga varianter:

Melodiangivelse i V 21 al: 'Lätt Bacchus i så liufligt söl'.

R. 6, ämna, Vs 86:1: 'lämna.

Ordförklaringar:

R. 4, rusta, rasa. — r. 5, ynka, ömka. — r. 7 hårfrisör.

Till sammanhanget hör att hårfrisören hade ytterligt låg

status. I motsats till sin konkurrent, perukmakaren som
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också friserade hår, stod han utanför skråväsendet och

var skyddslös som en lösdrivare. - r. 8, plåt, plåtsedel

(värde: 2 daler s:mt).

V 21 al, i psalmboksformat, har liksom psalmboken ett

systematiskt register som grupperar visor lämpade för

olika tillfällen. Denna visa förs till gruppen "Tröst i be-

dröfvelse".

Melodin till N:o 188

V 21 al:s melodiangivelse "Lät Bacchus i så ljufligt söl",

leder inte fram till någon numera känd melodi. Visans

enkla struktur gör att den utan ändring kan sjungas till

samma melodi som "Du lilla Gud som hiertan bryr",

d.v.s. melodin till n:o 27 i denna volym, "Kom Nöjets

Gud vi vänta dig" (se musikkommentaren, s. 98f). Men
ingen säker koppling till den mycket populära melodin

anges i hss.
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N:o 189

Lät den stora verldens brak

Buller och elände

Ej vårt hjerta ge omak,

Såsom vi ej kände

Hvarken lycka eller fall,

Men med lyktor af kristall

Vandra i vår möda
Friska, rosenröda.

I den fordna gyldne tid

Sågs en silfv^erkanna

Uti laget, täck och blid.

Panna puff mot panna.

Nu blir man vid tennstop full;

Ole-rus kör oss omkull.

Men de fordna dagar

Bättre mig behagar.

Lät oss våra sorgedar

Uti lust fördrifv^a.

Glaset tage en och hvar.

Lät oss glada blifv^a.

Skål min ovän och min vän;

Egen skål, jag lefv^er än!

Jag lefver än och orkar

Rycka mina korkar.

[Avskr. 1767]
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Win 10, s. lOO.Vll al, s. 89. Vs 86:1, s. 167.

Dat.: Win.

V 21 al uppger Bellman som upphovsman, men genom
att skriva av den i Vs 86: 1 har Völschow visat att han in-

te känner igen visan som en Bellmansvisa. Attributions-

läget är detsamma som för n:o 187 o. 188 ovan.

SamtHga varianter:

R. 13, tennstop, Vs 86:1: 'trädstop'. — r. \2, puffmot, V
86:1: pufF mot'. Det långa tankestrecket, i Vhw
och Vs 86 en våglinje, markerar sannolikt en obestämd

paus. Kanske för att ge plats för någon dryckesceremoni

där t.ex. stopen slås samman. (Eller dryckesbrödernas

pannor?)

Ordförklaringar:

R. 5, Hvarken, vare sig. — r. 12, Panna, kan avse ett

kärl, men som dryckskärl i denna rimställning hade man
väntat sig 'kanna. Möjligen avses kroppsdelen. Vi står

då inför en säregen dryckesrit, se under Varianter. — r.

22, Egen skål, skål för mig själv.

Melodin till N:o 189

Denna visa saknar melodiangivelse i hss. Någon sådan

var kanske inte heller nödvändigt på 1760- eller 1770-

talen, den karakteristiska strofiska strukturen ger vid

handen, att den helt säkert har sjungits till "Röda-Havs

visans" melodi i dess svenska tappning. Se musikkom-

mentaren till n:o 12 i denna volym, "Uppå detta buller-
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fält", s. 68fy och melodin i musikbilagan, s. 257. Versrad

6 i varje strof skall förlängas med upprepningarna: "Af

kristall, af kristall, af kristall, af kristall", "Oss omkull,

oss omkull, oss omkull, oss omkull" och "Lefver än, lef-

ver än. lefver än, lefver än".
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N:o 190

Skål Herr Kunglig Registrator

I grå rock och sammetsvest!

Vi sku tumla om som skator

Och uttöma all vår rest.

Drickom nu till flickans ära,

Lefve skönhet till vårt pris!

Älska dricka och förtära

Ar ett jordiskt paradis.

[Avskr. 1767]

Win 10, s. 104. W2\ al, s. 67.

Dat.: Win.

Det är V 21 al som knyter visan till Bellmans namn. Rö-

rande tillförlitligheten av denna attribution, se kommen-
taren till N:o 187, s. 387.

Variant:

V 2 1 al har angivit melodin:
'

Det var roligt Adams skål i

Parad'.

I övrigt är hss likalydande.

Melodin till N:o 190

Vilken visa och vilken melodi V21 al:s skrivare först

tänkt på ("Det var roligt...") vet vi inte. Den timbre han
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bestämt sig för, "Adams skål i Paradiset, n:o 20 i denna

volym, är troligen den riktiga eftersom order "Paradis"

även förekommer i denna "skålvisa". "Adams skål i Para-

diset" bygger sannolikt på friarvisans melodi, "Klip-

pingshandskar jag dig giver", vars melodi användes av

Bellman till Fredmans sång n:o 20. Se även resonemang-

et om "friarvisorna" i StU XIII, musikkommentaren s.

119 och melodikommentaren till n:o 20 ovan (s. 83).

Musiken är tryckt i musikbilagan, s. 252, tillsammans

med texten till n:o 4.
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N:o 191

Melodi: Lät verlden i yrsel få rasa

Om du är mager och bleker

Och suckar för tidernas hot,

Och ögat för Cloris det leker,

Så sök då hos Bacchus din bot.

Glöm alla bekymmer och rusta

Liksom du hade contant.

Collinare, Ehrenlundare pusta.

Men taskboken han är galant.

Så låtom oss glömma vårt öde

Och våra sorgliga dar.

Lät björnarne hgga nu döde,

Och Bacchus ge Axelsson svar.

Han må oss då stämma till rätta;

Vi komma med glas och med rus.

Och när vi ä' glada och mätta,

Så tänder vår Bacchus sitt ljus.

[Avskr. 1767]

Win 10, 5.151.^21 al, s. 93.

Dat.:Wln.

V 21 al knyter Bellmans namn till visan. Se kommenta-

ren tillNio 187, s. 387.
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Samtliga varianter:

Melodiangivelse i V 21 al: 'Om Bacchus i fält skulle stu-

R. 6, rusta, V 21 al: 'lusta' (sannlikt skrivfel). 8, Ehren-

lundare, V 21 al: 'Ehrenlundar'.

Ordförklaringar:

R. 4, Clorisy se komm. till n:o 16, s. 74f.
— r. 6, rusta,

festa om. — r. 8: Collinare, Ehrenlundare. Bakom ut-

trycket döljer sig troligen Bengt Collin och, med säker-

het, David Ehrenlund, båda under 1760-talet banko-

kommisarier. — r, 12, björname, fordringsägarna el. in-

drivarna. — r. 13, Axelsson, se förkl. till s. 124, r. 5.

Melodin till N:o 191

Ingen av de texter som källornas båda melodiangivelser

syftar på har kunnat återförenas med någon melodi,

trots att Wln:s "Lät verlden i yrsel få rasa" är förknippad

med flera texter. Den enkla strofformen gör visan lätan-

passad till samma melodi som n:o 44 i denna volym,

"Mitt sinne friskt upp uppå krogen", vilken dock inte får

anses som autentisk musikalisk förlaga. Jfr. musikkom-

mentaren till denna och till "Skål hjeltar tag glasen i

hand", n:o 187.
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N:o 192

Bouts Rimés

När Bacchus är fuller så är han ett — As

Och när han är nykter ett — Svin.

Han dansar ikring med en fuktig — Karbas,

Hans hår äro sträfVa som — Lin.

Dock fotar så mången på honom sitt — Hopp,

Och Ciceros vishet i hjertat får — Stopp.

[Avskr. 1767]

Win 10, s. 164.N1\ al, s. 80.

Dat.: Win.

V 21 al knyter Bellmans namn till visan. Se kommenta-

ren till N:o 1 87, s. 357.

Melodiangivelse i V 21 al: 'Bröders och systrars glad:'. I

övrigt är källorna likalydande.

Ordförklaringar:

R. 1, Bouts Rimés, se komentaren till n:o 175 på s. 545.

4, Karbas, rotting (för aga). — r. G, fotar, grundar. — r.

7, Ciceros vishet, (här närmast:) den måttfulla besinning-

en.
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Melodin till N:o 192

Enligt V 21 al skall dessa "bouts rimés" sjungas till sam-

ma melodi som "Bröders och systrars glad [a lag]", en

melodisk form har här troligen ingått i Bouts-rimés-upp-

giften. Melodin har inte återfunnits. Den har en gång

varit utomordentligt populär, och den har legat till

grund för ytterligare tre visor bara i denna volym: "Bac-

chus skulle bli advokat" (n:o 128), "Bacchus är rolig

med leende min" (n:o 129), och "Står du på huvud kull-

bytta, min vän" (n:o 140). Se musikkommentaren till

n:o 128, s, 280.
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N:o 193

Supa och skrala som tusand djeflar bra,

Dundra, svära, rusta och hvarann vid örat dra,

Pissa, rapa, skita, hicka, harkla och spy

Görom fritt uti vårt lag förutan någon sky.

Den som är blyger man uppå dörren kör.

Han som meser ej till Bacchi sällskap nånsin hör.

Här förtäres ovett, eder, spyor och vin.

Tills vi efter ändamålet alla likna svin.

Lät oss för den skull gapet öppna nu.

Lät vår strupa vätska få, min hjertans broder du.

Utan vin och brännvin, pipor, öl och tobak

Hela verlden är en skit och har en usel smak.

[Avskr. 1767]

Win 11, s. 79. V 21 al, s. 64.

Dat. : Win.

V 21 al knyter Bellmans namn till visan. Se kommenta-

ren till N:o 187, s. 357.

Samtliga varianter:

Melodiangivelse i V 21 al: 'Knuffa din granne, at han:'.

R. 2, örat, V 21 al: 'håret.— r. 9, gapet, V 21 al: 'gavel'.
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Ordförklaringar:

R. 2, rustdy rasa. — r. 4, sky^ avsky. — r. 6, mesery mes,

ynkrygg.

Melodin till N:o 193

V 21 al:s melodiangivelse "Knuffa din granne, at han

[slår i sitt glas]", citerar en visa som återfinnes hos Win
med en vidarehänvisning till "Ädel och högacktad min

gunstig [Herr Sikter]", vilken i sin tur hänvisar till "Skå-

da sin morgon sin (!) [öga gnugga glad]". Slutligen kan

man fmna sisnämnda hänvisning tillsammans med en

Bellmansdikt, "Fader Apollo och Astrild Kära Du" som
har en noterad melodi på s. 173 i Åkn. Den långa hän-

visningenskedjan ger i detta fall ett positivt resultat. Den
glada och komiska kontradansmelodin har hittills inte

identifierats. Den har efter Åkn tryckts i musikbilagan

utan ändringar.
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N:o 194

Står du och grymtar du Telje-Rådman,

Rackare, So och Canalje?

Menar du jag nu ej mer supa kan,

At jag fått boldar i svalge'?

Tror du jag har i hjertkammar'n skit,

Så kom då hundsvott hit uppå en sup aquavit!

Bryt nu din skorpa och tugga din kant.

Slå dig på buken, var rasker.

Skrufva på röfVen som en stånd-drabant.

Fast du ej är sådan tasker.

Hurra god tår, släpp nu flaskan i lopp.

Och spy din frukost, ät den se'n till middag opp!

Skål mina vänner, till middagen kom,

Pusta och flåsa och klunka.

Ja! uppå golfvet skall dallra sill-rom.

Brännvinsos öl och filbunka.

Kyss mig i röfven och hurra god tår!

Då lefver hvar och en som han vill och förmår.

[Avskr. 1767]

Wlnll,s.80.Y2\2ils.\00,

Dat.: Win.

V 21 al knyter Bellmans namn till visan. Se kommenta-

ren till n:o 187, s. 387.
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Samtliga varianter:

Melodiangivelse i V 21 al: 'Bröders och systrars glada

lag.

R. 18, hvar och en som. V 21 al: 'hvar och en just som'.

Ordförklaringar:

R. 1 Telje-Rädman. Södertälje och dess innevånare var

föremål för stockholmares föraktfulla skämt (jfr det se-

nare uttrycket "Tälje tokar"). I en visa från 1766, "Ma-

gistraten uti Telje fiker", senare FS n:o 33, låter Bellman

en sugga bli rådman i staden, och i visor och dikter åter-

kommer han till skämtet ända in på 1790-talet. Här är

det närmast ett skällsord i raden av andra. — r. 4,

boldavy bölder. — r. 6, hundsvotty grovt skällsord. — r. 9,

stånd-drabanty soldat vid Kungl. slottets vaktstyrka. — r.

10, taskevy narr.

Melodin till N:o 194

V 21 al:s melodiangivelse är säkert riktig, släktskapen

med "Står du på hufvud kuUbytta min vän", n:o 140

ovan, är uppenbar, trots den här aktuella visans grövre

ton. Melodin har inte återfunnits. Jfr. musikkommenta-

ren till n:o 128, "Bacchus skulle bli advokat", s. 280.
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N:o 195

Kom, se patrullen

Som vid Sjötullen

Corps de gardiet sitt har stält.

Bacchi soldater,

Braf kamerater.

Nu draga uti fält.

Hör, mönsterskrifvare, är alla här?

Akt gifven på commando I gevär!

Glasen i händer,

Drickom i sänder;

Quarters-remmarn lösen är.

Förgylda Freden

— Karl, blifileden!

Härifrån på stund patrullen går.

Irr uti hjernan.

Nu in på Stjernauy

Chefen ropar högt God tår!

Vi faran se men henne aldrig fly.

Hit nu till venster på Holländska Dyn.

Första plutonen

För bataljonen

Lägger glaset nu till syn.

I jämna leder

Nu vänden eder.

Marsch gesvint till Quarnhuskällaren fram!

Stå, eder rätta!

Vi ej färgäta

Lejonet af Bacchi stam.
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Vi mitt emot i hörnet ha Apotek

Där aqua vitae säljes utan svek.

Apoteks-kallsupen

Läska skall strupen

Uti denna bardalek.

Nå mina Bröder,

Vi går åt Söder,

Just gerade uppå Pelican.

Vi nu camperat

Och patrullerat

Länge nog här uti Sta n.

Södertorgs-brunnsbacken är väl mycket svår,

Men vi där uppe Draken råka får.

Lappri besvären!

Bacchus för hären

Sjelfver uti spetsen går.

På Enigheten,

Tvi den förtreten.

Källarmästarn uti slagsmål dödt.

Vin och vän-sämja

Vi skuir befrämja,

Vinet har vår vänskap födt.

Friskt bussar. Enigheten rundt förbi!

Enighet sådan fånen gifva vi!

Fall-falleralla

Fall-falleralla

Fånen gifv^a vi!
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Marsch nu till venster,

Gör edra tjenster

Adjutanter och flygelmän!

Hvar det må våga

Hoppet vi åga

Uti ögnasigte än.

Hit, in till Pfannenstill förutan prut!

Hoppet på båten, när vi druckit ut.

Fall-falleralla

Fall-falleralla

När vi druckit ut.

Björngåln vi gästa,

Jägarn den nästa.

Nu det något långt till Hamburg är.

Friskt då marschera,

Källare flera

Ej på Söder vara lär.

Nå drickom nu då utaf hjertans grund.

Och se'n åt Staden uti samma stund!

Fall-falleralla

Fall-falleralla

Uti samma stund.

Vester Långgata

Vi icke rata.

Fast vi likväl ha vårt högquarter

Uppå den andra.

Ingen kan klandra

Ty där finnas källrar fler.
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Nu på Storkällarn— Ack, hvad är det här?

Hon till en stenhop nu förvandlad är!

Fall-falleralla

Fall-falleralla

Nu förvandlad är.

Nå mina bussar,

Här är ej slussar

Utan bara jämna Norrbro.

Ledstänger goda

Vill jag förmoda,

Kära, fällom intet mod.

Härfrån passera hastigt vi få låf

Om vi må hinna upp till Castenhof.

Fall-falleralla

Fall-falleralla

Upp till Castenhof.

Kejsare-Kronan,

Den hufvudbona n

Pryda skall vår käcka General.

Stockholms Rådhuset

Där vi fått ruset

Blif^^a skall hans rikes sal.

Vinfat, Tre Tunnor, blifv^a skall hans tron.

Hör fälttrumpeten, blås ur samma ton!

Fall-falleralla

Fall-falleralla

Blås ur samma ton.
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Regeringsgatan

Det är en satan

Till att vara smal och grufveligt lång.

Ej uti skredet

Två man i ledet,

Eljest blir han altför trång.

Här fram passera hastigt, vi ha brådt

At vi må hinna upp till Stockholms Slott.

Fall-falleralla

Fall-falleralla

Upp till Stockholms Slott.

Riga med mera,

Altona, flera

Truppen ej så dags passera törs.

Tre, bussar käcka,

Remmare täcka.

Och så in på Stockholms Börs.

Zellingens Stadshus ej förgätas får,

Härnäst åt Hamburg man den vägen går.

Fall-falleralla

Fall-falleralla

Man den vägen går.

Anda på Psalmen,

Slutet hos Malmen-,

Rhenska vinet hans det smakar bäst.

Där sku vi pusta.

Litet grand rusta

Och se öR^er gammal rest.
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Se'n vägen åt Förgyldta Äpplet tar

När man tillbaka åt Högvakten drar.

Fall-falleralla

Fall-falleralla

Åt Flögvakten drar.

[1 /10 1767—1/10 1768]

Win 14, s. 173. Åkn, s. 185. Hjm 3, s. 229. W, s. 189.

Vs 86:2, s. 53. Skillingtryck utan tryckort och -år [1700-

tal. KB: F Bellm. q2]. (EU 1, s. 137 — efter Klemming

[Åkn]).
^

Dat. på inre grunder— se nedan vid källarnamnen Hop-

pet och Storkällarn.

Förekomsten i två ej helt renodlade Bellmanianasam-

lingar, Åkn o. W (den förras avskrift från tidigt 1 770-tal,

den senares från 1780-talet) räcker inte för att övertyga

om Bellmans upphovsmannaskap. För detta talar visser-

ligen r. 23—24 på s. 408, som nära nog citerar FS n:o

11, en Bellmansvisa från 1765: "Ande på Psalmen / Jag

går til Malmen". Bellman citerar gärna sig själv. Före-

komsten i samlingen Vs 86 som innehåller för Völschow

anonyma texter, likom förhållandet att Wallen införlivat

den sent i sin samling, försvagar emellertid visans Bell-

mansattribution.

Avvikelser från huvudkällan (med stöd av Åkn där annat

ej uppges):

S. 404 r. 7, är, Win: 'äro' —fram, saknas i Win.

S. 405 r. 2, vita, Win: 'wit'. — r. 8, Just, saknas i Win.
— r. 22, födt (så Vs 86:2), Win: 'fått'.

S. 406 T. 8, vi, Win: wjd'. — r. 15, Win, 'Hur det månd
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vara. — r. \7, pä, Win: upå'. — r. 2^, finnas, Win: 'är

.

S. 408 r. 3, grufoeligt, Win: 'grufligt'.

Den trall med upprepning av åttonde versens sista del

som uppträder fr. o. m. strof 5 har skrivits ut. Wln:s för-

kortningar är inkonsekventa och missvisande.

Vinkällarnas namn har kursiverats här.

Varianter:

Rubrik i W (o. skillingtryck): 'Bacchi Soldaters Källar-

Patrull (-Marsch).

Melodiangivelse i Åkn: 'Meme air' [som föregående,

d.v.s. "Se menigheten"].

Win rubricerar strof 9 ("Nå mina bussar") och följande:

'Continuation af näst [närmast] föregående'. Vs 86:2 har

på motsvarande ställe mellanrubriken 'Norra Patroullen'.

Åkn, Hjm och W har en delvis sammanfallande, från

Win på ett par ställen avvikande strofordning, såväl in-

om de första nio som inom de följande stroferna. Denna
strofordning kan på topografiska grunder beskrivas som
korrupt (man tittar bl. a. in på Hoppet på väg från Lejonet

till Förgylda Freden— se nedan).

En detaljredovisning av det stora antalet varianter är

knappast av intresse. Alla källor vimlar av metriska de-

taljproblem som tvingar sångaren att justera melodin

från strof till strof Hjm ochW representerar samma tra-

ditionsgren som Åkn men innehåller båda flera uppen-

bara korruptioner. Vs 86:2 ansluter sig som väntat nära

till Win. Skillingtryckets text är klart sämre än hss', både

i fråga om anpassning till melodin och i fråga om me-

ningsfullhet.
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Ordförklaringar:

Vinkällarnamnen kommenteras separat.

S. 404 r. 2 Sjötullen, Tullhuset vid Skeppsbron. — r. 3:

Corps de gardie, vaktstyrka. — r. 7, mönsterskrifvare, se

förkl. till s. 230 r. 4. — r. 11, Quarters-remmar 'n, glaspo-

kal rymmande ett kvarter el. c:a 1/3 liter. — r. 15, irr,

förvirring. — r. 21, För, framför. — r. 25, gesvint,

snabbt.

S. 405 r. 1, Apotek, apoteken hade vid denna tid viss ut-

skänkning av starksprit. — r. 3, kallsupen, den sup som
inte dracks uppvärmd, vilket ofta förekom. — r. 5, bar-

dalek, kamp, styrketävling. — r. 8, gerade, rakt, direkt.

— r. 11, Stan, nuv. "Gamla sta'n". Malmarna i norr och

söder låg utanför Staden. — r. 14. Lappri, strunt [i].

S. 406 r. 3, flygelmän, manskap i formationens ytterkan-

ter (här med uppgift att spana in och rapportera före-

kommande vinkällare). — r. 5, äga, äldre parallellform

till 'äga . — r. 7, Pfannenstill, se nedan under Hoppet. —
r. 17, pä Söder. Redan på Bellmanstid talade man alltså

om Södermalm som "Söder". — r. 26, den andra, d.v.s.

Osterlånggatan.

S. 407 T. 24, ton, (här:) melodi.

S. 408 r. 4, uti skredet, i [fram] skridandet, framryckning-

en. r. 4—5: Gå inte två i bredd. — r, 27, rusta, här dub-

beltydigt: (dels:) utrusta oss, se över utrustningen, (dels:)

festa om.

En väsentlig del av vakthållningen i Stockholm åvila-

de stadens borgerskap vars garde var strikt militärt orga-

niserat och främst utförde sin tjänst genom patruUering i

staden och på malmarna. Ungefär samtidigt som denna
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visa tillkom blev Samuel Christian Wallen, den vissamla-

re som lämnat de flesta bidragen till vår kunskap om
Bellmans bacchanaliska visor från denna tid, utnämnd

till stadsmajor i Stockholm. Denna post gav honom an-

svar över stadens vakthållning. Denna visa har han emel-

lertid sent fogat till sin samling.

De lokaler som nämns i visan (som besöks eller passe-

ras) är så långt jag kunnat kontrollera genomgående vin-

källare, inte krogar. De är m.a.o. lokaler med relativt hög

status. Till min hjälp har jag tagit Gunnar Hellströms

uppsatser om "Vinskänkar och källare [...] under Karl

XII:s tid och frihetstiden", Samfundet Sankt Eriks Årsbok

1957, -58 och -60. Ett par av vinkällarna har jag inte

lyckats lokalisera, men till saken hör att alla källor bär

spår av en tradering som påverkat texten. Namn kan ha

bytts ut eller förvanskats.

Förgylda Freden, eller Gyldene Freden, öppnades där den ligger

än i dag (Österlånggatan 51) redan 1726. Den var en av stadens

största källare.

Stjernan låg från 1764 på Österlånggatan 45.

Holländska Dyn (urspr. De Hollandische Tuin, de sju nederländ-

ska provinserna) låg vi Österlånggatan 21.

Quarnhuskällaren, i det s.k. Kvarnhuset invid Räntmästarhuset,

låg där Stadens bebyggelse tog vid närmast Slussen.

Lejonet. Närmast låg Götha Lejon, Järntorgsgatan 40, men man
kan ju ha tagit sig upp till Tyska Lejonet i hörnet mellan Skoma-

karegatan och Tyska brinken.

Pelican låg vid början av Brunnsbacken, nuv. Södermalmstorg,

som sluttade brant upp mot Hornsgatan.

Draken, Förgylda Draken (se FS 5b), hade många adresser, men
vid den aktuella tidpunkten var källaren inrymd i Hornsgatan

14.
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Enigheten är en lokal jag inte kan identifiera. Vinskänken Gustaf

Starckenberg hade innehaft en källare med detta namn och med
den hade han flyttat runt i Staden och på Norrmalm fi*ån 1756

fi-am till 1767, då han på grund av fattigdom lade ned sin rörelse.

Det är ju möjligt att Enigheten fortlevde, exempelvis som trak-

törsställe på Söder någon tid efter detta. Uppgiften att källarmäs-

taren skulle ha blivit ihjälslagen vid ett slagsmål stämmer emeller-

tid inte in på Starckenberg, som 1769 fick anställning som skaf-

fare vid Lovisa Ulrikas hov. I "Personerne som nämnas i Fred-

mans Sånger" presenterar Bellman Bacchi Ordensbrodern Ny-

stedt som "fordom Liqueur-förvaltare på Källaren Enigheten".

Nystedt ägde i verkligheten källaren Friheten (se följande,

Hoppet,) och en namnförväxling kan föreligga. Nystedts liv var

nog äventyrligare än Starckenbergs, men jag har mig icke bekant

att han skall ha blivit ihjälslagen.

Hoppet låg på nuv. Bellmansgatan 24, i det hus där Carl Michael

växte upp. När Johan Arendt Bellman sålde fastigheten i mars

1763, inrättades där källaren Friheten som förestods av den från

Bacchi Orden kände Johan Nystedt. Redan 1764 flyttade emel-

lertid den nye fastighetsägaren Wennerlind dit sin källare, Gylle-

ne Hoppet. Källaren innehades av vinskänken Carl Pfannenstill

mellan 1/10 1767 och 1/10 1768, en omständighet som bidrar

till visans datering.

Björngåln låg på S:t Paulsgatan 27 (skylten avbildad på s. 2).

Jägarn , Gröna Jägaren (se FS 5a), låg vid tiden för visans till-

komst på Tjärhovsgatan 23, inte på S:t Paulsgatan så som sägs i

kommentar resp. ordförklaring till FS 5a i StU II och FS 1992.

Hamburg Isig i hörnet av Götgatan och Pilgatan, nuv. Folkunga-

gatan.

Storkällarn, vars siste källarmästare var Peter Heinrich Fuhrman

(se ovan, s. 143 f) hade varit inrymd i gamla rådhuset vid Stor-

torget och försvann när detta 1767 revs för att ge plats åt det nya

Börshuset. Förhållandet bidrar till visans datering.

CastenhofXdig vid Norrmalmstorg, nuv. Gustav Adolfs torg, i hör-

net mot Malmtorgsgatan.
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Kejsare-Kronan, Kejsarkronan, låg vid den aktuella tiden på Lunt-

makargatan 62.

Stockholms Rådhus, Vinskänken Georg Diedrich Heimbergers

källare på Drottninggatan 23. Senare, natten till den 19 augusti

1772 var det här "patrullen", Stockholms beridna borgerskap,

fick sina instruktioner inför den kommande dagens planerade

statskupp. Völschow, samlaren bakom Vhw och Vs 86 förmedla-

de ordres och Heimberg kom att föra truppen enligt hans anvis-

ningar och till Gustaf III:s belåtenhet.

Vinfat, Heidelbergska Vinfatet eller, vanligen. Stora Vinfatet låg

på Regeringsgatan 9. Det var den källare Heimberg lämnat för

Stockholms Rådhus.

Tre Tunnor var inrymd på Drottninggatan 26.

Stockholms Slott är enligt slutstrofen patrullens slutmål ("Högvak-

ten") men det är också namnet på en källare som låg på Rege-

ringsgatan 65.

Riga och Altona är namn jag inte kunnat återfinna bland källrar-

na på Norrmalm. Riga var en sedan 1600-talet mycket väletable-

rad källare på Österlånggatan.

Tre Remmare låg, in i vår egen tid, på Regeringsgatan 47.

Stockholms Börs öppnades 1761 i de lediga lokalerna efter Ham-
burger Börs, Jakobsgatan 6, sedan dess ägare D.G. Nescher d.ä.

avlidit.

Zellingens Stadshus ingår inte i vaktrundan denna gång. "Härnäst

åt Hamburg man den vägen tar", d.v.s. nästa gång man beger sig

till källaren Hamburg på Götgatan tar man vägen förbi Södra

Stadshuskällaren, som låg mitt emot Pelican vid Brunnsbacken

och som vid denna tid drevs av vinskänken Magnus Zelling.

Malmen, vinkällaren Tre Kronor på Riddaregatan (nuv. Myntga-

tan), efter sin populäre vinskänk Matthias Malm kallad "Mal-

men". Vi är tillbaka i Staden.

Förgyldta Äpplet låg vid denna tid på Ladugårdslandet men hade

så sent som 1766 haft sina lokaler på Västerlånggatan 42.
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Melodin till N:o 195

Av melodiangivelsen i Åkn framgår, att visan är formad

till samma melodi som Bellman vid slutet av 1766 an-

vände till "Se menigheten", Fredmans sång n:o 3. "Kom
se patrullen" innehåller rytmiska variationer, särskilt i

dess tredje versrad, och musiken får lämpas till denna

rad med stor frihet. Menuetten, som också ligger till

grund för N:o 96 och 156 ovan, förekommer på flera

ställen i nothandskrifterna. I musikbilagan har den

tryckt som N:o 96, vald ur Larssons Dansbok på KMAB,
"Menuette n:o 5". Jfr. i övrigt melodikommentarerna på

s. 233/och s. 316.
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N:o 196

Kom hit i mogne män af hvarjehanda stånd,

Som sjelf förfarenhet ha fådt af drufvesmaken!

Betänk, den torstig är han väcker altid vaken.

Kom hören sådant nytt som Eder fägna månd.

(Jag fant ej annat ord än månd, förlåt jag ber)

Kom hören sådant nytt som fägnar mig och Er.

I veten alHhop, att Stads och Södertorg

Med aUra bästa vin har kunnat reta smaken,

Och mången svurit har, man kan ej finna maken

På något Apotek mot denna tidens sorg.

Tänk! dessa bägge nu till ett sig samman ena.

Vi få nu dubbelt vin, ej dubbelt öl allena.

Ar det ej mycket godt at hafva sådan lust,

Hvem må ej fägna sig utöfver denna ening

(Jag tror at andra ha med mig en lika mening)

Som hjertat fröjda kan förmedelst drufvemust?

Till lycka bägge två, jag säger dessa ord

Af hjertats rena grund och icke af en vana.

Er fröjde signeisen af Bröllopet i Kana

Och stadigt nöje än vid källare och bord.

Så vet jag alla de som er med fägnad gästa.

De få för penningar det skönsta vin till bästa.

Bellman

[1760-tal]
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V21 al s. 83.

Dateringen grundar sig på att det dateringsbara innehål-

let i V 21 al, den långt övervägande delen av dess texter,

härrör från 1 760-talet.

Bellmansnamnet efter avskriften räcker inte till en helt

säker attribution.

Avvikelser från källan:

Parenteserna runt r. 5 o. 1 5 är insatta här.

Ordförklaringar:

R. 3, väcker altid vaken, slår alltid upp en vak. — r. 7

Stads och Södertorg, förkortade namn, av innehållet att

döma på vinkällare och/eller vingrossistföretag. Sam-

manhanget gör det troligt att Stads syftar på Södra Stads-

huskällaren (se Zellingens Stadshus i kommentaren till fö-

regående visa). — r. 10, Apotek, se förkl. till s. 405 r. 1

på s. 411 .
— r. 19: Må Ert vatten förvandlas till ädlaste

vin. (Se berättelsen om Jesu första underverk, Joh. 2).

Med sina språkliga kongruensfel, svagheter i samman-

hanget och ursäkten på r. 5 gör dikten ett påfallande tal-

språkligt intryck. Det rör sig antingen om ett extempo-

rerat verstal på alexandriner eller om en parodi på ett så-

dant.

Formen är bröllopstalets, och dess tillfälle kan ha varit

ett bröllop inom vinskänks- och/eller vinhandlarkretsar,

eller en rörelsefussion som framställs som ett bröllop.

Den historiska bakgrunden, om nu det hela inte är en

parodisk fiktion, har jag dess värre inte lyckats frilägga.
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Melodikommentar till N:o 196

V 21 al saknar melodiuppgift, och textens vacklande

strofiska struktur avslöjar att den aldrig har sjungits.

Lägg märke till r. 17: "Till lycka bägge två, jag säger dessa

ord I Af hjertats grund...", som knappast skulle ha skri-

vits om poeten hade för avsikt att framföra det i sång.
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N:o 197

Sup-visa af Bellman

Contredance

Görom oss en lustig quäll

Till fägnad för vår strupa!

Stadens buller, brak och gny

Vi undan fly.

Du och jag är mera van

Vid sjunga och vid supa

Än en vekling, lyckans däng

I sidensäng.

Lät oss alla

Rusta, tralla.

Pipor slå i kras.

Glas på glas

Tas i ras,

Gossar firom vårt kalas!

När vi glasen tömma,

Sku vi icke glömma
Till at dricka gamla goda vänners skål;

Därnäst sku vi dricka

Skål för hvarje flicka,

Som den lilla gudens ro och lekar tål.

Sist vill allihopa

Storma, rasa, ropa:

Vivat Bacchus. [
] glas och krus!

Hvar nu nöjd och gläder.

Resor, promenader,

Se'n på Lorenzberg vi fådt ett artigt rus.

[Avskr omkr. 1770J
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DIG 1:7, n:o 2

Avskriftens datering är i detta fall föga exakt (se Kring

källorna 1991, s. 46).

Johan Ahlegrens avskrift borgar inte för att detta verkli-

gen är en visa av Bellman. Texten är som synes delvis fel-

aktig och ofullständig, och den vittnar inte om någon

närhet mellan avskrivaren och visans ursprung. För en

Bellmansattribution kan möjligen kontradansparodin

med dess komplexa metriska struktur och rimkaskader

tala.

Avvikelser från källan:

Den metriska strukturen har rekonstruerats här— i käl-

lan är texten inte fördelad på metriskt fungerande versra-

der.

R. 14 o. 15 uppträder i DIG i omvänd ordning. — r. 25

[ ] markerar en metrisk lakun i DIG. Versen kan

ha innehållit t. ex. 'Vivat Bacchus, vivat flaskor, glas och

krus!'. — R. 28: Lorenzherg DIG: 'Lornzberg'.

Ordförklaringar:

R. 12, rusta^ rasa. — r. 13. De pipor som oftast använ-

des var sköra kritpipor. — r. 22, den lilla guden, kärleks-

guden, Cupido. — r. 28, Lorenzherg, ett under 1760-ta-

let mycket populärt värdshus, berömt för sitt kök såväl

som för sina baler. Det låg i hörnet av nuv. Karlbergsvä-

gen och Upplandsgatan. (Se StU VI, s. 36/^med bild av

Lorenzberg våren 1885.)

Melodin tillNro 197

DlG:s melodiuppgift hjälper oss inte att identifiera vi-

sans melodi. En kontradans— men vilken?
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